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الصفحةالكاتبالموضوع

4-6المحتويات.

7-15المقدمة.

األبحاث والمقاالت

ماميني حول االستدالل باألحاديث النبوية على  مقدمة تحقيق جواب البلقيني على سؤال الدَّ
إثبات القواعد النحوية.

16-76�أبو عبيدة م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان

رة: إجازة السيد جعفر الَبْرَزْنجي للسيد بدر الدين الَحَسني. 77-96�سعيد بن وليد بن محمد �سعيد طولهَكْشُف وثيقة مزوَّ

97-107مريم �أحمد عبا�س �لحربيدراسة أثرية فنية لمصحف أندلسي قديم محفوظ في »مجمع عبد العزيز في المدينة المنورة«.

ه، أو  ٍة بخطِّ يَّ ماع )وفق نسٍخ خطِّ َتشنِيُف اأَلسماع بما َكتبُه اإلمام النَّوويُّ لتالميذه من ِطباق السَّ
ه، أو عنه(. منقولة من خطِّ

108-168عبد �هلل �لح�سيني

169-213د. محمد بن حميد �لعوفيالتأريخ بالكسور في الكتاب العربي المخطوط.

تصحيحات »فصل في استقبال القبلة« مجموع الفتاوى )216-206/22(.

يليه: زياداٌت لشمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسي.
214-222عبد �هلل بن علي �ل�سليمان �آل غيهب

ير والمغازي، أسباب ضياعه، وأهمية البحث فيه. َراث الَمْفُقود ِفي السِّ 223-246د. محمد بن علي �ليولو �لجزوليَقَبٌس ِمن التُّ

247-264د. محمد بن علي �ليولو �لجزوليالَعالمة األِميُر الُمسند َيحيى ْبن عْبد الله ْبن َسعيد الَحاِحي اإلْدِريسي َوُجهوُده ِفي الَحِديث.

من تقييدات الشيخ الُمسنِد محمد الجعفري من مجالس إمالء شيخه أبي زرعة العراقي، وهما 
المجلسان األول والثاني.

ومعهما إنشاد لشيخه الحافظ ابن حجر العسقالني في آخر مجلس من مجالس أماليه.
265-277�سوكت بن رفقي �آل �سحالتوغ

278-287عبد �هلل بن علي �ل�سليمان �آل غيهبشجرة آل المحب، مشجرة مختصرة لمشاهير العلماء من آل المحب.

288-317ب�سير بركاتفهرسة مخطوطات المكتبة البديرية في القدس.

318-361فهد بن تركي �لع�سيميغرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن.

َتف«، ألبي الشيخ األصبهاني ♫. 362-379محمد مختارُمْنَتًقى َلِطيٌف ِمن ِكتاِب: »النَّواِدر والنُّ

380-408محمد مختارُمْنَتًقى َلِطيٌف ِمْن »تفسير« أبي محمد إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل البستي ♫.

ى ابن  د الواِفر على َمن زعم أنَّ َمن سمَّ تقريٌظ بخطِّ الحافظ ابن َحَجر الَعسَقالني لكتاب: »الرَّ
تيميَّة شيخ اإلسالم كافر«.

409-421عبد �هلل �لح�سيني

ٌر لَبْعِض المْخُطوطاِت الَعَربِيَّة. اٌف ُمَصوَّ 422-439يو�سف بن محمد �ل�سناريكشَّ

440-453�أ. د. عبد �لحكيم بن محمد �لأني�سمقدمة تحقيق »ُمْنتهى الُمْشتهى« البن الجوزي، تهذيب القفال.

454-455د. محمد علي عطاظاهرة ُحمرة الجو في العالم اإلسالمي.

456-459�أبو �سذ� محمود �لنحالوجود نسخة المصنف، ووجود نسخة أخرى بها زيادات.

460-467عبد �هلل محّمد �لأْرَمِكيتصويب ما اعتراه التصحيف من األلفاظ الفارسية الواردة في كالم بعض المحّدثين.
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468-474 �أ. د. عبد �ل�سميع بن محمد �لأني�ساإلمام األوزاعي في بيروت.

ض صرح المكتبات بالعوالم اإلسالمية. 475-483�أبو �سذ� محمود �لنحالَتَقوُّ

484-488�أ. د. عبد �لحكيم بن محمد �لأني�سالمعاني التربوية في اإلجازة العلمية العراقية.

489-498عبد �هلل �لر��سديالدليل إلى كتاب تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمن.

الرّد المستقيم على ما تفعله بعض األعاجم من تحريك الميم ألبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
داود الشافعي المقرئ الشهير بـ »ابن النجار«. ويليه ملحق.

499-509عبد �هلل بن علي �ل�سليمان �آل غيهب

510-514�أ. د. عبد �لحكيم بن محمد �لأني�سمقدمة تحقيق »الُمْطرب« البن الجوزي.

515-522�سالح بن ر��سد بن عبد �هلل �لقريريالحافظ أبو منصور الَباَوْردي.

الكناش

524-567الكناش.

الحوارات

569-576إعادة بناء الكتاب المفقود.

خطوط األعالم

579-630خطوط األعالم.

632-667الدر الثمين في رثاء العالمة أبو خبزة محمد بن األمين.
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العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

مقدمة

أ. د. محمد خير بن محمود البقاعي)1(

الحمد لله الذي أكرمنا باإلسالم دينا، وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص رسوال، وبالقرآن كتابا، وبأقواله 
وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص سنة ومنهاجا إلى طرق الفالح. وبعد:

هذه نشرة ستكون بإذن الله شاهد عدل للقائمين عليها والكاتبين فيها ولقرائها بإذن 
الله، يوم تنشر الصحف التي ال تغادر صغيرة وال كبيرة.

والعناية بعلم العربية نحوه وصرفه وأصواته وبالغته وأدبه هو من الوسائل المباركة 
إلتقان كتاب الله وسنة رسوله والعناية بأدائهما على أكمل وجه.

ويأتي في هذا السياق البحث األول الذي يعيد إلى الذاكرة موضوعا طالما خاض فيه 
القدماء والمحدثون: »االستشهاد بالحديث النبوي على إثبات قواعد اللغة«، وقد فصل 
كبيران هما:  اليوم عالمان  إليهم  القدماء والمحدثين، وينضم  أكابر  فيه كوكبة من  القول 
الباحث  ومهد  )ت827هـ(،  الدماميني  الدين  وبدر  )ت805هـ(،  الُبْلِقيني  الدين  سراج 
بأسلوب علمي أحاط بجوانب  الموضوع، موثقة  لموضوعه بدراسة مستفيضة لجوانب 
المطبوع ومنها  المناقشة، منها  العلمية  الرسائل  الذي أعلم أن هناك عددا من  الموضوع 
للدراسات  األهمية  غاية  في  لمسألة  يؤصل  الذي  المهم،  الموضوع  هذا  في  المخطوط 

النحوية العربية في نمطها التراثي الرصين.

َية، فهو الحديث عن وثيقة مزورة هي:  أما الدرة الثانية التي ينظمها عقد نشرتنا الُمَجلِّ
»إجازة السيد جعفر البرزنجي للسيد بدر الدين الحسني«.

)1( أستاذ في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها - كلية اآلداب - جامعة الملك 
سعود.
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العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

تأصيل  على  الحفاظ  في  مفصلية  قضية  والمخطوطات  الوثائق  في  التزوير  وقضية 
التراث وتعاضد نصوصه وطرق نقلها ومواد كتابتها في كل عصر؛ وهو فن جليل ال يتقنه 

إال المتضلعين من مفاصل التراث: مواده وأوعيته.

وأذكر أنني كنت أجلس مأخوذا بحديث أخينا الدكتور عبد الله محمد المنيف في 
هذا المجال.

وفي السياق األندلسي الرائق يأتي الحديث عن: »دراسة أثرية فنية لمصحف أندلسي 
قديم، محفوظ في مجمع عبد العزيز للمكتبات الوقفية في المدينة المنورة«.

إن مثل هذه الدراسات المادية التي برع فيها الغربيون، وَنّظروا لها في كتب ساعدت 
في تطور هذا النوع من الدراسات، التي ترقى بمعارفنا في معالجة توثيق النصوص وتحديد 
هذه  مثل  أن  وعندي  وزخرفتها،  المستخدمة  والمواد  خطوطها،  على  اعتمادا  عصرها، 

الدراسات استفادت من فن المعمار ذي الطابع العربي اإلسالمي ذي النقشات المميزة.

السماع«،  طباق  من  لتالميذه  النووي  اإلمام  كتبه  بما  األسماع  »تشنيف  بحث:  أما 
فيقدم صورة من صور تدارس العلم عند علماء الحديث وتوثيق سماعه، وتسهيل انتقاله 
أنه  كما  وتوثيقا.  تدقيقا  عليها  المتعارف  والطرق  األطر  ضمن  جيل،  بعد  جيال  وحفظه 
يوضح أهمية هذه الوسائل، وحرص الطالب واألساتذة على مصداقيتها وأحقية الطالب 

بما يشهد به أستاذه.

و»التأريخ بالكسور في الكتاب العربي المخطوط«، لون من ألوان التأريخ الذي تفنن 
بأمس  اليوم  ونحن  عليها،  طلبتهم  وتدريب  واستخدامها،  استنباطها  في  العرب  العلماء 
الحاجة لمثل هذه الدراسات، وللعارفين بطرق التأريخ ومداخلها ومخارجها، لتكون فنا 
نحل في ضوئه كثيرا من مغاليق الكتب، وتحديد أزمان كتابتها، مما ينعكس إيجابا على 

توثيقها ونسبتها لمؤلفيها.

إال من  يقره حق قدره  فهو عمل ال  المنشورة وتصحيحها  األئمة  أما مراجعة كتب 
مارسه، كما في بحث: »تصحيحات »فصل في استقبال القبلة« لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
♫، منشور في »مجموع الفتاوى«، مع زيادات ابن المحب المقدسي«، وهي مشاركة 
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جليلة في تصحيح تراث شيخ اإلسالم، وإسهام في نشر الحركة العلمية، ومشاركة العلماء 
فيما نشأ حولها من نقاش كان العلم هو المستفيد األول منه.

والمغازي«،  السير  في  المفقود  التراث  من  »قبس  بحث:  يضيئها  التي  المنطقة  أما 
الباحثين والمحققين من سنوات طويلة - تشكو من  تزال - على جهود  ما  فإنها منطقة 
ضياع بعض النصوص التي سببت خلال قد تسده البحوث المعاصرة، بعد خروج مكتبات 
ملسو هيلع هللا ىلص  سيرته  من  أجل  وهل  الميسر؛  والتداول  العلن  إلى  النسيان  طي  كانت  ومحفوظات 
وسير صحابته والتابعين لتكون مجال بحث يسعى إلى المثالية، وبحث نشرتنا يندرج في 

هذا السياق بما بذله صاحبه من جهد وترٍو في متابعة النصوص واألخبار.

وإذا كانت العناية بكتاب الله أولى األولويات وأجلها، فإن علم الحديث هو العلم 
قواعد  أجلة حياتهم في وضع  أفنى علماء  العربي، وقد  التراث  به وبقواعده  انفرد  الذي 
يمخر  لمن  بد  ال  كان  متكاملة،  علمية  منظومة  ضمن  حديثهم  ليأتي  والموثوقية  الرفعة 
عباب محيط الحديث النبوي وشؤونه أن يتقنه؛ لذلك كان التعريف بجهود المحدثين في 
أولئك  أداه  ما  المعاصرين جزاء  الباحثين  أولى مهمات  العالم اإلسالمي ومغربه  مشرق 
العلماء من خدمات لعلم الحديث، وهذا ما يلمسه قارئ بحث: »العالمة األمير المسند 
أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي الداودي اإلدريس الحسني )ت1035هـ( 

وجهوده في الحديث«.

ويدخل في هذا اإلطار: »تقييدات الشيخ المسند محمد الجعفري من تقييدات شيخه 
الحافظ أبي زرعة العراقي، وهما المجلسان األول والثاني ومعهما إنشاد لشيخه الحافظ 
ابن حجر العسقالني في آخر مجلس من مجالس أماليه«، وهذا البحث فضال عما ذكرناه 
نالت  تعليمية  طريقة  وهي  األمالي،  مجالس  في  العلم  انتقال  صور  من  بهية  صورة  يبرز 
لها محاسن ومحظورات  اللغة واألدب وكان  أهل  إلى  وانتقلت  المحدثين،  لدى  شهرة 

ليس مجال الحديث عنها هنا.

لمشاهير  مختصرة  مشجرة  المحب،  آل  شجرة  إلى  الثمين  العقد  هذا  بنا  ويدلف 
العلماء من آل المحب.
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وتدخل هذه المقالة في مجال نسب األسر العلمية التي اكتسبت شهرتها وفضلها من 
انتسابها إلى العلم أوال، فجمعت إلى طيب األصل زكي العلم وأسهمت في نشره وتدوينه 

باذلة في سبيل ذلك األوقات واألموال.

وتهب علينا بعد عطر النسب العلمي العريق أنسام القدس - حررها الله -، بفهرسة 
مخطوطات المكتبة البدرية. وتأتي أهمية هذا الفهرس في حفظ المعالم واألسر والصروح 
القدس  في  وأعالمه  العلمية  الحركة  على  دليل  وفيها  اليوم،  والتهويد  التغيير  يطالها  التي 
حب  وتحلى  فيها.  والخيرية  العلمية  آثارهم  بترك  وعنايتهم  األزمان،  مر  على  الشريف 
المسلمين قرآنهم الكريم عناية وحفظا وجمعا، وتفسيرا وبحثا، عن شؤون حياتهم اللغوية 
واالجتماعية والسياسية، وكل ما يخطر ببالهم من جوانب اإلعجاز، فال عجب أن ُتنتج هذه 
العناية القصوى مؤلفات في غاية الطرافة، مما لم يخطر ببال غيرهم من شعوب األرض، 
ومثال ذلك ما يذكره كاتب بحث: »من غرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن«؛ فهو 
مرافقهم في سكناتهم وخلجاتهم وعباداتهم وحياتهم المادية والمعنوية، وفي هذا البحث 
الرائق المعجب من مظاهر ذلك. وإن اختلفت آراء العلماء في تقويم ذلك فإن حسن الظن 
بالمسلمين يجعلنا نقدر ما بذله أمثال هؤالء في خدمة الكتاب العزيز حبا وانغماسا ال ترفا 

وتسلية.

وليس من شك أن الثورة المعلوماتية خدمت محبي التراث والحريصين على إخراج 
ذخائره، التي اعتاد غير العارفين به القول حتى قبل االنتشار المعلوماتي إنه لم يعد هناك 
جديد، وما إن فتحت أبواب المكتبات والمراكز واألرشيفات حتى بدا أن المهمة ما زالت 
طويلة وشاقة في نشر التراث وإقرار آلياته، التي غيرت الكتب التي ظهر أنها موجودة بعد 

ضياع ما استقر في كثير من جوانب التراث.

أما بحثا: »منتقى لطيف من كتاب النوادر والنتف ألبي محمد، أبي شيخ األصبهاني 
فإنهما  )ت307هـ(«،  البستي  إسحاق  أبي  تفسير  من  لطيف  و»منتقى  )ت369هـ(«، 
يندرجان في إطار النصوص التي تضيف إلى أخبار التراث ومناهج التفسير وافدا جديدا.

وما زال شيخ اإلسالم ابن تيمية - قدس الله روحه - مجاال لبحوث معمقة شرقا 
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وغربا ويأتي هذا التقريظ لكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي )ت842هـ( الموسوم: »الرد 
الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيَخ اإلسالم كافر«. والتقريظ بخط ابن حجر 
العسقالني. وقد قرظ الكتاب غيره من العلماء في إطار إعجابهم بمؤلف الكتاب وبمن 

دافع عنه الكتاب، وقد ذكر السخاوي أن الكتاب "قرظه األئمة" وذكرهم.

وأدبية  لغوية  ثروة  عن  العربية  المخطوطات  لبعض  المصور  الكشاف  لنا  ويكشف 
والقرب من  النفاسة  فيها من  البحث  يستخرجها  التي  النسخ  نشرت ولكن  لكتب  نفيسة 
عصور المؤلفين ما يجعل لها قيمة في المراجعات واالستدراكات بل إن بعضها مما لم 
ينشر، ناهيك عن أنها مكتوبة بخطوط تمثل غالبية الخطوط العربية بفنونها الرائقة، بدأها 

بنسخ القرآن الكريم، ثم بجمهرة من المخطوطات في معهد المخطوطات العربية.

ثم يأتي بحث: »مقدمة تحقيق "المنتهى المشتهى" البن الجوزي، وتهذيبه للقفال«.

وهو كتاب في الوعظ يصدر عن أكبر الوعاظ في تاريخ اإلسالم.

على  وقدرة  وعمقا  بالغة  المرء،  قلب  حبة  من  السواد  في  يقع  الجوزي  ابن  ووعظ 
الوصول إلى المتلقي بأيسر الطرق وأكثرها فائدة، ويختصر هذا المقال قول ابن رجب الذي 
نقله المحقق عن »ذيل طبقات الحنابلة« )480/2( قال: "وحاصل األمر أن مجالسه الوعظية 
لم يكن لها نظير، ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع يتذكر بها الغافلون، ويتعلم منها 
الجاهلون، ويتوب فيها المذنبون، ويسلم فيها المشركون". ويبدو تمكن المحقق والدارس 
من فنه ومن كتب العالم الذي يخرج كتابه في غزارة الحواشي وإصابتها المقصود بال تزيد 

وال استطراد.

أما بحث: »ظاهرة حمرة الجو في العالم اإلسالمي«، فهو رصد لتقلبات جوية ال بد 
أن لها تفسيرا علميا، نأمل أن يتواله أحد علماء المناخ أو الفيزياء.

»وجود  عنوان:  تحت  كاتبها  عالجها  مهمة  قضية  إلى  الحمرة  انكشاف  بعد  ندلف 
أقف  لم  بحثي  "وعلى حد  الباحث:  يقول  زيادات«،  فيها  المؤلف ونسخة أخرى  نسخة 
على شيء جامع في هذا األمر، والذي وقفت عليه مقتطفات منها كالم د مصطفى جواد 
في »أماليه«". يحاول الباحث أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع فيأتي بحاالت عجيبة أشار 
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إليها، ويبدو أنها نواة لكتاب في غاية األهمية في هذا المجال البكر. ويداهمك البحث 
التصحيف في كالم  التي أصابها  الفارسية  يتحدث عن األلفاظ  الطريف فيسعدك عندما 
المطبوعة،  الكتب  الباحث بتسجيل ثالثة أقوال جاءت مصحفة في  المحدثين، ويكتفي 
ويبدو أن استكمال هذه التقييدات في كتاب جامع سيكون له صدى بين العاملين في كتب 
الحديث، وقد رأينا أن التعامل مع الكتب األجنبية في التراث العربي أصابه خلل في أسماء 
األعالم واألماكن ومستلزمات الحياة، وما نرجوه هو أن يستكمل الباحث مالحظاته في 

كتاب جامع مفيد بعون الله.

تنفتح في النشرة كوة نور على عالم كبير زاهد ترك آثاره في البشر والكتب، إنه اإلمام 
عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي )ت157هـ في بيروت(، وعنوان البحث: »اإلمام األوزاعي 
في بيروت«، ويبدو أن عالقة كاتب البحث باإلمام األوزاعي عالقة إجالل واحترام للخلق 
والعلم وهو أهل لذلك، وانتقى الباحث من علمه وخلقه ما رسم لوحة تعبر أجمل تعبير عما 
قام به من حفظ السنة ونشرها وتدوينها، ألن بالد الشام كانت بالد تدوين، وقد أعلى الله 

شأن كتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص على أيدي األوزاعي وطبقته من العلماء األفذاذ.

ونقف على عتبة ذرف الدموع ونحن نقرأ بحث: »تقوض صرح المكتبات بالعوالم 
البحث عن  للعلم، ومعاناة قاسية في  الصروح كان تقوضا  اإلسالمية«، ألن تقوض تلك 
الكتب لقراءتها وشرحها والزيادة عليها وتصحيح أخطائها، وهي حركة علمية كادت تتقوض 
لوال حب العلماء المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم، وبذلهم الغالي والنفيس  للوصول إلى 

الكتب واقتنائها، على الرغم من تفرق نسخها في مكتبات العالم بطرق مختلفة.

وإنه من غير المناسب أن تخلو هذه النشرة من الحديث عن اإلجازة العلمية بوصفها 
طريقة من طرق تحمل العلم، والبحوث في ذلك متنوعة ومعمقة، ولكنها في بحث نشرتنا 
تختط لها طريقا مهما يتمثل في المعاني التربوية لإلجازة العلمية في العراق. والعراق منارة 
الحضارة  أنتجته  ما  لتشمل كل  العلم، وتفرعت دوحته  فيها ضروب  تنوعت  التي  العلم 
العربية اإلسالمية من علوم. إن المعاني التربوية لإلجازات العلمية باب عظيم من أبواب 
العلم، يحرص عليه العلماء لتربية طالبهم ودفعهم إلى التحصيل المفيد النافع أوال وآخرا.
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إن حضور األعمال االستشراقية في مظهرها التأريخي يمثله بحث الدليل إلى كتاب 
»تاريخ األدب العربي« لكارل بروكلمان، لقد شرح الكاتب في بحثه طريقة االستفادة من 
هذا الكتاب المنجم، ألن التعامل معه قد يكون صعبا على بعض الباحثين ألسباب عددها، 
أهمها: إحالته بطرق مختصرة إلى بحوث وكتب ومجالت بطريقة مختصرة تحتاج إلى 
ممارس في طريقة بناء الكتاب ومسالكه. وهي دراسة تطبيقية مفيدة نرجو أن نجد مثلها 

لالستفادة من كتاب فؤاد سزكين.

أما البحث قبل األخير فيكمل عقد العلوم التي خص بها كتاب الله في هذه النشرة 
وهو: »الرد المستقيم على ما تفعله بعض األعاجم من تحريك الميم« ألبي عبد الله شمس 
الدين محمد بن أحمد بن داود الشافعي المقرئ الشهير "بابن النجار" )788-871هـ(، 
وإتقانا،  تقريا  المسلمون  فيه  برع  الذي  الجليل  العلم  هذا  القرآنية،  القراءات  في  وهو 
وخالصة القول: إن ما يفعله بعض األعاجم من تحريك الميم الساكنة غير جائز، على أي 

وجه من الوجوه.

وفي مقدمة أخرى يعود إلينا اإلمام ابن الجوزي في مقدمة تحقيق كتابه »المطرب«، 
ليأخذ بيدنا صاحب المقدمة إلى دوحة الوعظ الوارفة في كتاب أراده كما يقول: "لترويح 
أسرار المحبين، وإثارة طرب المشتاقين، والله الموفق والمعين"، وجاءت هذه المقدمة 

شأنها شأن سابقتها محيطة بأطراف الكتاب وجوانبه.

الباحث  تتبع  إذ  الَباَوْردي؛  أبي منصور  الحافظ  الختام عن  األبحاث ومسك  وآخر 
المترجمون  يفرده  لم  بعلم  تليق  ضافية  ترجمة  في  وطالبه،  ومؤلفاته  وأساتذته  أخباره 
وغيرها  التراجم  كتاب  في  التطواف  الباحث  على  وكان  العلماء،  من  غيره  شأن  بترجمة 

ليأتي إلينا بهذا العلق النفيس.

البياض  ويحفل كناش النشرة بسؤال وجواب عن ماهية التحقيق، وتحقيق لمسألة 
العمد والسهو. ونبذة أخرى عن تسمية كعب األحبار،  بين  المخطوطات اإلسالمية  في 
األمشاق،  اإلسالمية:  المخطوطات  في  عنها  المسكوت  النصوص  خوارج  عن  وأخرى 

وثالثة عن معنى "السواد" في أدبيات الشروح، ورابعة بعنوان: »سانحة سيرية الصبا«.
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به  باح  وتتبع  خبرة  فوائد  يحتجن  وجازته  على  الكناش  في  ما  أن  القارئ  ويالحظ 
كاتبو هذا الكناش األفاضل.

إن في الكناش نبذا وتعاليق يحتاج المتابع دهرا لكي يقف عليها بنفسه، وقد قيل: 
)المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه(، وهذا ينطبق على رهط الباحثين أصحاب الفوائد الجليلة 
في الكناش مما ال أريد اإلطالة في ذكر عنواناته، بل أترك لقارئ النشرة اكتشافه واالستفادة 

من فوائدها وعلم كتبتها.

فيه حوارا حول  »الحوارات«، عرضوا  النشرة:  القائمون على  باب سماه  يلي ذلك 
بطرق  ومعرفة  منهجي،  لذهن  يحتاج  حيوي  موضوع  وهو  المفقود؛  الكتاب  بناء  إعادة 
كتاب  على  الحوار  ومدار  واألسلوبية،  الفكرية  وسماتهم  علمائنا  عن  ومناهجه  التأليف 
الدار  في  صدر  كتاب  وهو  المفقود«،  التراث  تجميع  »علم  كتابه:  سمى  عراقي  باحث 
البيضاء، عن مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث عام 2018م، واعتمادا على ما 
مفيد،  والحوار  لألصمعي،  واإلبدال«  »القلب  كتاب  بناء  المؤلف  أعاد  الكتاب  في  جاء 

وفيه أراء علماء وباحثين كثر حول الموضوع المهم المثير.

وختام هذه النشرة المباركة حرز حصين من خطوط العلماء، تتبعها جامعها بدأب 
أثر  المقتفين  الباحثين،  من  العزم  أولو  إال  ودراية وتحقيقا  عليها جمعا  يصبر  وعناية، ال 

العلماء في مشارق األرض ومغاربها.

بعبق  المضمخ  التراث  بعطر  تفوح  أزاهيره  المطاف بستان  نهاية  النشرة في  إن هذه 
الماضي، ويستشرف مستقبل األمة الكامن في معرفة تراثها حق المعرفة.

وال يسعني وأنا أخط هذه السطور إال أن أبارك الجهود المادية والمعنوية خدمة لكتاب 
الله وسنة رسوله، على أصلح الطرق وأيسرها وأكثرها نفعا لرسالة اإلسالم اإلنسانية إلى 

أبد اآلبدين. والله ولي التوفيق.

وكتب الفقير إلى رحمة ربه وعفوه محمد خير بن محمود البقاعي أصال، الحمصي 
والدة وإقامة عفا الله عنه.

♣ ♣ ♣





مقدمة تحقيق

جواب سراج الدين البلقيني )ت 805هـ(

ماميني )ت827هـ( على سؤال بدر الدين الدَّ

حول

ية الاستدلال بالأحاديث النبو

على

ية إثبات القواعد النحو

كتبها

أبو عُبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
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مُقَّدِمَة المحقِّق

وِمن  أنُفِسنا،  ُشروِر  ِمن  بالله  وَنعوُذ  وَنستغفُره،  ونستعينُه،  نحمُده،  لله،  الحمَد  إنَّ 
سيِّئاِت أعمالِنا، َمن َيْهِده اللُه، فال ُمِضلَّ له، وَمن ُيضِلل، فال هاِدَي له.

وأشهُد أْن ال إلَه إالَّ اللُه، وحَدُه ال شريَك له، وأشهُد أنَّ محمًدا عبُده ورسوُله.

ا َبْعُد: أمَّ

مة السراج الُبلقيني - رِحمُه اللُه تعالى - في مسألة  فهذه دراسٌة َبْين يَدي جواب العالَّ
تها، وتخليص  َبت فيها األقوال، وكثرت اآلراء، أجهد في توضيحها، وَبْسط أدلِّ مهّمة، تشعَّ
في  وجَرى   ،)1( العمليِّ التَّطبيق  في  وذاع  وشاَع  األمُر،  عليه  استقرَّ  ما  ذاكًرا  فيها،  الحقِّ 

ين، في دراساتهم وأبحاثِهم وُمناقشاتِهم. تقريرات النحويِّ

موقف النحاة من االحتجاج باحلديث:

ُوِجَد  فقد  السماعية،  مصادره  من  ومصدر  النحو  أصول  من  أصل  النبوي  الحديث 
ولم  سيبويه،  أيام  من  متفاوتة  درجات  على  والنحاة  اللغويين  كتب  في  النبوي  الحديث 
ينكر عليهم أحد، حتى جاء ابن الضائع)2( وأشار إلى منع االستشهاد بالحديث، ثم تبعه 
م هذا االتجاه وأنكر على ابن مالك االحتجاج بالحديث، وتوسط قوٌم بين  أبو حيان، فتزعَّ
المذهبين، وكان على رأسهم اإلمام الشاطبي)3( وفيما يلي تفصيل لهذه المذاهب الثالثة:

كليَّة علمية، هجر  نظرية في مسائل  تدقيقات  فهناك  تعالى - في كونه،  الله -  واب، وفق سنة  الصَّ )1( هو مظنَّة 
تطبيقها، ولم يعمل بها أحٌد ألبتَّة، والقول بتصحيحها فيه مخاطر ومفاسد، وإهدار لجهود العلماء في بعض 

الفنون، والتجديد المحمود ما كان فيه نصفة واقتصاد، فهو دائٌر بين جمود وجحود، وغلوٍّ وجفاء.
)2( أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي اإلشبيلي، المعروف بابن الضائع، بالضاد المعجمة 
والعين المهملة، عالم بالعربية والنحو، من كتبه »شرح الجمل للزجاجي« توفي سنة )680هـ( انظر ترجمته 

في »بغية الوعاة« )204/2( و»هدية العارفين« )713/1(.
ف يسير. )3( انُظر »النُّحاة والحديث« )ص45( بتصرُّ
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أولًا: المانعون

ابن الضائع:   1

قال في »شرح الجمل« )1(: »فاعلم أن األفصح في اللغة - على ما زعم أبو القاسم 
الزجاجي - إذا ما أضمر خبر كان وأخواتها أن يكون منفصاًل، فاألصح أن تقول: ليس 
إياي... قال سيبويه: »كأنه قليل في كالمهم«، قال: »وبلغني عن بعض العرب الموثوق 
إياه«.  أن األفصح في كالمهم: كان  ليسني، وكانني، فهذا نص مؤكد على  يقولون:  بهم 
هذا كالمه في المضمرات، وليس يناقض هذا قوله في أول الكتاب: غير مقيد بقلة؛ إذا لم 

تكنهم فمن ذا يكونهم، وإنشاده ألبي األسود الدؤلي:

فإنه تُكنْه  أو  يُكنْها  لم  بلبانها)2(إذا  ـــه  أمُّ ــه  ــذْت َغ ــا  ــوه أخ

ألن مقصوده أنه يقال، ال أنه ملتزم أو فصيح.

وزعم ابن الطراوة )528هـ( أن الصحيح ما قال في أول الكتاب، وهو األفصح، قال: 
والدليل على ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص »كن أبا خيثمة« فكانه)3(.

قال األستاذ أبو علي ♫: هذا تكذيب للعلماء، ومع احتمال مثل هذا ال تبقى ثقة 
انبنى عليه هذا التكذيب، ظنُّه أن )فكانه( من  بجميع ما ينقلون، ومبنى هذا الغلط الذي 
كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما المروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »كن أبا خيثمة«، قال الراوي: »فكانه«. وهذا 

ال يخفى على من له مسكة نظر.

ا في متن الحديث لم يصح أنه من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه قد تبين في  قلت: لو كان مرويًّ
أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، وعليه حذاق العلماء.

. يوطيِّ )1( )ج2/ق274/أ(، وانُظر كالمه هذا في »االقتراح« )18( للسُّ
الجمل« )19/2( البن عصفور،  »الكتاب« )21/1(، »شرح  وُينَظر:  الدؤلي« )82(،  أبي األسود  »ديوان    )2(

»المقتضب« )98/3(، »شرح الكافية« )19/1(، »شرح األشموني« )118/1(.
)3( أخرَجُه ُمسلم في »صحيِحه« رقم )3769(.
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اللغة  إثبات  على  االستشهاد  وغيره  كسيبويه  األئمة  ترك  في  عندي  السبب  هو  فهذا 
بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، فلوال تصريح العلماء 
بجواز النقل بالمعنى في الحديث؛ لكان األولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

ألنه من المقطوع أنه أفصح العرب.

االستظهار  معنى  على  كان  فإن  كثيًرا،  بالحديث  يستشهد  )610هـ(  خروف  وابن 
والتبرك بما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيًئا يجب عليه استدراكه، 

فليس كما رأى، والله أعلم«.

أبو حيان األندليس)1(:   2

أنكر أبو حيان - شيخ البلقيني - على ابن مالك وابنه استداللهما بالحديث في إثبات 
القواعد النحوية، مانًعا االحتجاج بالحديث النبوي ألمرين:

األول: جواز نقل الحديث بالمعنى.

والثاني: كثرة وقوع اللحن فيما روي من الحديث، فقال في كتابه »التذييل والتكميل«:

»قد لهج هذا المصنف في تصانيفه باالستدالل بما وقع في الحديث في إثبات القواعد 
رين َسَلَك  مين وال المتأخِّ الكلية في لسان العرب، بما روي فيه، وما رأيُت أحًدا من المتقدِّ
هذه الطَّريقَة غير هذا الرجل، على أن الواضعين األولين لعلم النحو المستقرئين األحكاَم 
عمر،  بن  وعيسى  العالء،  بن  عمرو  كأبي  المقاييَس  والمستنبطين  العرب،  لسان  من 
والخليل)2(، وسيبويه من أئمة البصريين، وكمعاذ، والكسائي، والفراء، وعلي بن المبارك 

َأَجلِّ شيوخ السراج  )1( هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان أثير الدين، أبو حيان األندلسي، ِمن 
البلقيني، له »البحر المحيط« في التفسير و»التذييل والتكميل في شرح التسهيل« وغيرها، توفي سنة )745هـ( 

انظر ترجمته في »بغية الوعاة« )280/1 -285( و»سير أعالم النبالء« )123-119/17(.
العربي«  النحو  الخليل بن أحمد في  الفراهيدي، أعماله ومنهجه« )79(، و»مكانة  )2( انُظر: »الخليل بن أحمد 

.)49(
نفٌس  إال  الجنة  تدخل  بحديث »ال  احتجاجه  ينصرف« )ص75(  وما ال  ينصرف  »ما  في  اج  الزجَّ له  ونسب 
ُمسلمة«، وهو في »صحيح البخاري« )3062(، و»صحيح مسلم« )111(، واستدلَّ في كتابه المنسوب إليه 

»الجمل« )135، 267( بحديثين آخرين.



21

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

المسلك  هذا  على  وتبعهم  ذلك،  يفعلوا  لم  الكوفيين)1(،  من  الضرير  وهشام  األحمر، 
رون وغيرهم من نحاة األقاليم، كنحاة بغداد وأهل األندلس، وقد جرى الكالم في  المتأخِّ
َبت العلماُء ذلك؛ لعدم وثوقهم أن ذلك  رين األذكياء، فقال: إنَّما تنكَّ ذلك مع بعض المتأخِّ
نفس لفظ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، إذ لو وثقوا به لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به، 

وإنما كان ذلك ألمرين:

أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فنجد قصة واحدة قد جرت في زمانه ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقال فيها لفًظا واحًدا، فنقل بأنواع من األلفاظ، بحيث يجزم اإلنسان بأن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
لم يقل تلك األلفاظ جميعها، نحو ما روي من قوله عليه السالم: »زوجتكها بما معك من 
القرآن« )2(، »ملكتكها بما معك« )3(، وغير ذلك من األلفاظ الواقعة في هذه القصة، فنعلم 
قطًعا أنه لم يتلفظ بجميع هذه األلفاظ، بل ال نجزم أنه قال بعضها، إذ يحتمل أنه قال لفًظا 
مرادًفا لهذه األلفاظ غيرها، فأتت الرواة بالمرادف، إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى، ولم 
ماع، وعدم ضبط المعنى،  يأتوا بلفظه ملسو هيلع هللا ىلص، إذ المعنى هو المطلوب، ال سيما مع َتَقاُدم السَّ
ا، ال سيما في األحاديث الطوال التي لم يسمعها الراوي إال مرة  وأما ضبط اللفظ فبعيد جدًّ

واحدة، ولم تمَل عليه فيكتبها.

ثكم كما سمعُت، فال  إنِّي أحدِّ وقد قال سفيان الثوري فيما نقل عنه: »إْن قلُت لكم 
قوني إنما هو المعنى«)4(. تصدِّ

ومن نظر في الحديث أدنى نظر، علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى.

األمر الثاني: أنه وقع اللحن كثيًرا فيما روي من الحديث؛ ألنَّ كثيًرا من الرواة كانوا 
غيَر عرب بالطَّبع، وال تعلَّموا لساَن العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في نقلهم وهم ال 

)1( انُظر تجلية ذلك في »مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو« لمهدي المخزومي )ص426-425(، 
»المدارس النحوية« لمحمد أحمد األطاولي )58، 100(، »المدارس النحوية« )19( لشوقي ضيف، »الرواية 

واالستشهاد باللغة« )109(.
)2( أخرَجُه البخاريُّ في »صحيِحه« )رقم 5029، 5132(.

)3( أخرَجُه البخاريُّ في »صحيِحه« )رقم5030، 5087، 5126، 5141، 5871(.
)4( أخرَجُه الترمذيُّ في »الِعَلل« )240/6(.
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يعلمون ذلك، ووقع في كالمهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب، ونعلم قطًعا غير 
شك أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان أفصح الناس، فلم يكن ليتكلَّم إال بأفصح اللغات، وأحسن 
التراكيب، وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته، فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك 
، وال تلقٍف لها من أهلها،  اللغة على طريقة اإلعجاز، وتعليم الله ذلك من غير معلِّم إنسانيٍّ

كحديثه عليه السالم مع النَِّمر ابن َتْوَلب)1( ومع الوافدين عليه من غير أهل لغته.

ًبا بزعمه على  ♫ قد أكثر من االستدالل بما أثر في هذا األثر، متعقِّ والمصنف 
النحويين، وما أمعن النََّظَر في ذلك، وال صحب َمن له التمييز في هذا الفن واالستبحار 

واإلمامة.

فإنه  الحديث،  في  روي  بما  استدالله  في  ألبيه  موافق  كأنه   ♫ المصنف  وابن 
يذكره على طريقة التسليم.

وقال لنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن َجَماعة الِكنَاني الحموي - 
وكان ممن قرأ على المصنف، وكتب عنه نكًتا على »مقدمة ابن الحاجب« - وقد جرى 

أبي شيبة في  وابُن  »الطبقات« )38/9(،  وابُن سعد في  »الُمصنَّف« )7877(،  اق في  الرزَّ عبُد  )1( أخرَج 
»الُمسَند« )982(، و»الُمصنَّف« )342/14(، وأحمُد في »الُمسَند« )78/5(، وأبو داود )2999(، والنَّسائيُّ 
حاويُّ في »شرح معاني اآلثار« )302/3(، وابُن ِحبَّان في »صحيِحه« )6557(، وابُن قانع في  )4146(، والطَّ
»ُمعَجم الّصحابة« )165/3(، والطبرانيُّ في »األوسط« )4940(، والبيهقيُّ في »الُكبرى« )303/6(، وأبو 
ُنَعيم في »معرفة الصحابة« )2706/5(، والخطيُب في »األسماء الُمبهمة« )ص314 و315( ِمن طريق أبي 

العالء يزيد بن عبد الله بن الشخير، قال:
ف في ُسوِق اإلبِِل، فجاَءُه أعرابيٌّ معه ِقطعُة أديم، أو ِجراٌب، فقال: َمن َيقرُأ، أو فيُكم َمن َيقرُأ؟  »كنُت مع ُمطرِّ
ٍد رسول الله، لَِبنِي ُزهير بِن ُأَقْيٍش   َحيٍّ ِمن  ُقلُت: َنَعم، فأخذُتُه، فإذا فيه: »بسم الله الرحمن الرحيم، ِمن محمَّ
وا بالُخْمِس في  ُعْكٍل  : أنَُّهم إْن َشِهُدوا أْن ال إلَه إالاّ اللُه، وأنَّ محمًدا رسوُل الله، وفاَرُقوا الُمشِرِكين، وَأَقرُّ

غنائِمهم، وَسْهِم النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَصِفيِّه؛ فإنَُّهم آِمُنوَن بأماِن الله ورسولِِه«.
ثنا يرَحُمَك الله، قال:  ْثناُه؟ قال: َنَعم، قالوا: فحدِّ فقال له بعُض القوِم: هل سمعَت ِمن رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا ُتحدِّ
ْبر، وثالثة أياّام ِمن ُكلِّ َشْهر«، فقال له  ُه أْن َيذهَب َكثيٌر ِمن َوَحِر َصْدِره؛ فْلَيُصم شهَر الصَّ سمعُتُه َيقوُل: »َمن َسرَّ
ِهُمونِي أْن أكِذَب على رسول  القوُم - أو بعُضُهم -: َأَأْنَت سمعَت هذا ِمن رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: أال ُأراكم تتَّ

َثنَُّكم حديًثا سائَر اليوم، ثم انطلَق«. ًة: َتخاُفون - واللـِه ال ُأحدِّ الله ملسو هيلع هللا ىلص؟! - وقال إسماعيُل َمرَّ
هذا لفُظ اإلمام أحمد، وفي رواية الطبراني وغيره تسمية األعرابي بـ: النمر بن تولب ◙.

وإسناُده جيِّد.
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ذكر ابن مالك واستدالله بما أشرنا إليه، قال له: يا سيدي، هذا الحديث روته األعاجم، 
ووقع فيه بروايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول عليه السالم، فلم يجب بشيء.

النَّْحويين يستدلون  بال  ما  مبتدئ:  يقول  لئال  المسألة،  الكالم في هذه  أمعنت  وإنما 
بقول العرب، وفيهم المسلم والكافر، وال يستدلون بما روي في الحديث، بنقل العدول 
كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟! فإذا طالع ما ذكرنا، أدرك السبب الذي ألجله لم يستدل 

النحاة بالحديث«)1(.

عند  َرب«)2(  الضَّ »ارتشاف  كتابه  في  بايجاز  أيًضا  المسألة  هذه  إلى  حيان  أبو  وأشار 
كالمه على »كأيِّن«، فقال:

، على عادته في إثبات  »وزعم ابن مالك أنها قد ُيستفهم بها، واستدل بأثر جاء عن ُأبيٍّ
القواعد النَّحوية بما روي في الحديث، وفي اآلثار مما نقله األعاجم الذين يلحنون، ومما 
لم يتعيَّن أنه من لفظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وال من لفظ الصحابي فيكون حجة، إذ أجازوا النَّقَل 

بالمعنى«.

السيوطي)3(:   3

منع جالل الدين السيوطي االحتجاج بالحديث النبوي، زعًما منه أن معظَمها رويت 
ا على  قليلة جدًّ باللفظ، وهي  ثبتت روايتها  التي  باألحاديث  بالمعنى، وأجاز االستدالل 

حدِّ رأيه. فقال في كتابه »االقتراح«)4(:

الفوائد«  تسهيل  بشرح  القواعد  »تمهيد  في  هذا  كالمه  وانُظر  )ج5/ق170-168(،  والتكميل«  »التذييل    )1(
)ص17- و»االقتراح«   ،- برّمته  كالمه  وسيأتي   - مناقشته  في  وأطال  الجيش،  لناظر   )4409-4408/9(

18(، وُينَظر موقفه في »موقف النُّحاة ِمن االحتجاج بالحديث الشريف« لخديجة الحديثي )ص365-317(، 
ع جيِّد لكالمه على المسألة في سائر ُكُتبه. ففيه تتبُّ

)2( )791/2- ط الخانجي(.
الكثيرة، اإلمام  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي، صاحب المؤلفات  )3( هو جالل 
و»الكواكب   )50/8( الذهب«  »شذرات  في  ترجمته  انظر  )911هـ(،  سنة  توفي  األديب،  المؤرخ  الحافظ 

السائرة« )266/1(.
)4(  »االقتراح في أصول النحو« )ص16(.
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ا،  »وأما كالمه ملسو هيلع هللا ىلص، فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جدًّ
بالمعنى،  مرويٌّ  األحاديث  غالب  فإنَّ  أيًضا،  ٍة  قلَّ على  القصار  األحاديث  في  يوجد  إنما 
فزادوا  عباراتهم،  إليه  أدت  بما  فرووها  تدوينها،  قبل  ُدون  والمولَّ األعاجُم  تداولتها  وقد 
روا، وأبدلوا ألفاًظا بألفاظ، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة  موا وأخَّ ونقصوا، وقدَّ
ا على أوجه شتى بعبارات مختلفة، ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد  الواحدة مرويًّ

النحوية باأللفاظ الواردة في الحديث«.

وقال أيًضا:

ة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان: أن ابن مالك)1( استشهد على  »... ومما يدلُّ لصحَّ
لغة )أكلوني البراغيث( بحديث »الصحيحين«: »يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار« 
وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة )يتعاقبون(، وقد استدل به السهيلي، ثم قال: لكني أقول: 
ًدا، قال فيه: »إن لله  إن الواو فيه عالمة إضمار؛ ألنه حديث مختصر رواه البزار مطواًل مجوَّ

مالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار.....«)2(.

وقال في كتابه »همع الهوامع«)3(: »وقد بينت في كتاب أصول النحو - وهو »االقتراح« 

)1(  »شرح التَّسهيل« )50/1(، واستشهد به ابن مالك في )باب الفاعل( )116/2( على ُلغة ِمن ُلغات العرب 
غة المشهورة -، وانُظر منه )باب  م على الُمسَند إليه - خالًفا للُّ يلحقون الفعل عالمة التثنية والجمع إذا تقدَّ
الصفة المشبهة( )101/3(، وانُظر دراسته فيما يخصُّ االستشهاد كتاب »االستشهاد بالحديث في المسائل 
النحوية، دراسة نظرية تطبيقية من خالل تخريج األحاديث واآلثار في )شرح التسهيل( البن مالك« )202/1-

.)522- 520 ،205
)2(  »االقتراح« )ص18-19(، وسيأتي ألفاظ الحديث مع العناية بطرقه، وتحرير الثابت من ألفاظه، من خالل 

قواعد الصنعة الحديثية، والله الموفق، ال رب سواه.
يوطي:  السُّ مذهب  لتفصيل  وُينَظر   ،)142/1( الحوالك«  »تنوير  في  حه  ورجَّ  ،)338/1( الهوامع«  »همع    )3(
»موقف النُّحاة ِمن االحتجاج بالحديث الشريف« )26-29(، »الحديث النبوي في النحو العربي« )133-

134(، »النُّحاة والحديث النبوي« )126-125(.
ب أبو حيَّان في »التذييل« )188/1 و208/6( ابن مالك في االستدالل  ا االستدالل بالحديث؛ فقد تعقَّ وأمَّ
به، وقّوى ابن حجر في »الفتح« )42/2( بحث أبي حيَّان، وأورَد صاحب »االستشهاد بالحديث في المسائل 
النحوية« )523/1-525( شاهَدين آخَرين ِمن الحديث النبوي على لغة )أكلوني البراغيث(، وانُظر »المسائل 

النحوية في كتاب فتح الباري« )171/1، 211، 470-461(.
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- من كالم ابن الضائع وأبي حيان أنه ال يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية، 
يحسن  من  ال  ُدون،  والمولَّ العجم  رواها  واألحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  بلفظ  ال  مروي  ألنه 

العربية فأدوها على قدر ألسنتهم«.
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ثانيًا: المجوِّزون

ال يكاد يخلو كتاب من كتب النحو من ذكر األحاديث النبوية واالستشهاد بها، حتى 
قال الدكتور حسن موسى الشاعر في كتابه »النحاة والحديث النبوي«)1(:

»وقد تتبَّعت كثيًرا من كتب النحو)2( منذ أيام سيبويه إلى أيام األشموني، فلم أجد كتاًبا 
واحًدا يخلو من ذكر الحديث، بما في ذلك مصنفات الذين منعوا االحتجاج بالحديث«.

، كما تراُه في »الشاهد  قال أبو ُعبيدة: َزَعَم َجْمٌع أنَّ سيبويه لم يحتجَّ بالحديث النبويِّ
أنَّ  الُمعاِصِرين  ِمن  واحٍد  غيُر  ح  وصرَّ  ،)145  ،69( سيبويه«  كتاب  في  النحو  وأصول 
وكتابه«  حياته  »سيبويه  في  تراُه  كما  وأشعارهم،  العرب  وكالم  الكريم  القرآن  شواهده 
)39(، »سيبويه إمام النُّحاة« )141(، وبعُضُهم قال: ال ُيوجد في »الكتاب« لسيبويه غير 
حديٍث واحد فقط، كما تراُه في »الرواية واالستشهاد باللغة« )130(، وبنَى عليه »فكأنَّما 
كان المسلك األول الذي سلكه شيخ النُّحاة قانوًنا مطرًدا، نفذه النحاة ِمن بعِده ِمن غير 

ُمناقشة وال نظر« !

»مجلة  في  المنشور  مقاله  في  حسني  محمود  األُستاذ  فاستطاَع  سبق!  ما  يسلم  ولم 
المجمع األردني« )السنة 2، العدد 453(، وتبعه عثمان فكي في »االستشهاد في النحو 

العربي« أن ُيثبت أنَّ »الكتاب« لسيبويه فيه )ثالثة أحاديث(!!

ة أو الصرفيَّة منها. ع األول توجيه الدالالت النحويَّ ووسَّ

ح فيه )57- مُة أحمد راتب النّّفاخ كتاَبه »فهرس شواهد سيبويه« صرَّ ولـّما ألَّف العالَّ
ضمن  وُيدرُجها  باألحاديث،  يحتجُّ  سيبويه  أنَّ  ذلك  آخَرين،  حديَثين  على  بالُعثور   )58
ح بنسبتِها للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مما جعَل  المادة اللُّغوية التي يحتجُّ بها من منثور الكالم، ولم يصرِّ

)1( )ص50(، وانُظر »دراسات في العربيَّة وتأريخها« )ص170(.
العرب«(  »لسان  ُمعَجم  في  النبويِّ  بالحديث  )االستشهاد  مقالة   - أنموذًجا   - انُظر  العربيَّة،  المعاجم  )2( وكذا 
ة »آداب الرافدين«، العدد الثالث عشر، جمادى األولى، سنة )1401هـ  للدكتور حازم طه، المنشور في مجلَّ

- نيسان 1981م( )ص306-283(.
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كتورة خديجة الحديثي تقول في كتابها »موقف النُّحاة من االحتجاج بالحديث الشريف«  الدُّ
األحاديث«،  ِمن  أنَّها  إلى  ينتبهوا  فلم  الباحثين،  على  لها  التقديم  هذا  ى  »فعمَّ )ص50(: 

وعلَّلت ذلك بقولها في كتابها »دراسات في كتاب سيبويه« )ص66(:

»فالواضح أن مقصوده أن يسوي بينها وبين ما نطق به العرب على اختالف قبائلهم 
م بها عادة لما يستشهد به من كالم العرب المنثور،  م لها بعبارات يقدِّ واحتجَّ به، لذلك قدَّ
بلغة  عادة  يتكلمون  األفراد  ألن  األشخاص؛  إلى  ال  القبائل  إلى  الشواهد  بنسبة  فاهتم 
إثبات ورود  قائليها..؛ ألن قصده  إلى  الشعر  أبيات  ِمن  كثيًرا  ينسب  لم  أنه  قبائلهم، كما 
صورة من صور التعبير في لغة معيَّنة من لغات العرب مع ِذكر مرتبة هذه اللغة... وفعل 

مثل ذلك في القراءات..«.

قال أبو ُعبيدة: األحاديث التي في ُبطون ُكُتب اللُّغة واألدب كثيرة، وِمنها عدٌد ال بأَس 
معهودة عندهم،  غير  بعضها  وألفاظ  غريبة،  االختصاص -  أهل  عند  ُمسنًدا، وهي -  به 
ويزيد هذا األمر حسن تخليص هذه األحاديث على وجه يقيني، ولكن صنيع سيبويه - 
َينِْمه  تارًة، ولم  ِمنه  تراُه يستدلُّ بقطعة  ة عنَده، ولذا  الحديث ُحجَّ أنَّ  ُيفيد  هذا - وإلغازه 
ة  إلى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص خوًفا ِمن الدخول تحت الوعيد، أو لرفع التعنِّي عن نفسه في إثبات صحَّ
َنت مناهج النقد على وجٍه  الحديث، ولم تكن آنذاك - آخر القرن الثاني الهجري - قد ُدوِّ
اد، الذي عبَّر بعُضهم عن صنيعهم بأنَّه كصنيع  تفصيلي ظاهر؛ وإنما بقيت في صدور النُّقَّ
مع  األداء،  ونمط  واة  بالرُّ خاصة  ومعرفة  ملكات  على   - آنذاك   - قائٌم  هو  إذ  الصيارفة، 

اإلحاطة بطبقاتهم ومروياتهم.

ا جعل بعضهم يطلق األحكام  : أنَّ صنيع سيبويه هذا ُنِفَخ فيه، ممَّ يبقى التنبيه على أمٍر ُمهمٍّ
جزاًفا)1(، ويقول: لم يعرف االستدالل بالحديث النبوي قبل القرن السابع الهجري!

والحقُّ أنَّ اإلنكار لْم يعرف قبل ابن الضائع، َنَعم ُهنالك عدم تسليم لالستدالل الجزئي 
الثبوت أو االستنباط )التوجيه(،  النظر، سواء في أصل  في مسائل تختلف فيها وجهات 

)1( ستأتيك إشارة فيها حصر لمرويات سيبويه للحديث النبوي في كتابه »الكتاب« وذلك عند حديثنا عن تفنيد 
)الشبهة الرابعة: دعوى أنَّ النُّحاة األوائل تركوا االحتجاج بالحديث«.
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ا ألَّف »تعليقته على كتاب سيبويه« لم يجده  ولعلَّ الذي انقدح في نفس ابن الضائع أنَّه َلـمَّ
ر كالمه،  ح بِذكر الحديث النبوي، فأطلَق عدم احتجاج سيبويه بالحديث، ولم يحرِّ يصرِّ
د اتجاه  وبنَى عليه أبو حيَّان إنكاره - كعادته - على ابن مالك، وتعلَّق بعلل ُأخَرى، فتولَّ

للمنع بسبب هذا الصنيع.

ابن  ذلك  ذكَر  مفردة)1(،  فتوى  ذلك  في  وله   ،- قديًما   - خلدون  ابن  لذلك  وتفطَّن 
والحديث،  اللُّغة  في  ُمعتبُرون  ة  أئمَّ منهم  لجماعة،  سرِده  َمعِرِض  في  الفاسي،  الطيِّب 
به  االحتجاج  إلى  »ذهب  قال:  الهجري،  السابع  القرن  قبل  مات  ن  ممَّ  وبعضهم 
هذه  شيخا  منهم:  األئمة،  ِمن  جمٌع  وتراكيبه  بألفاظِه  واالستدالل   ،- الحديث  أي:   -  
»البديع«)2(،  وصاحب  والجوهري،  وهشام،  مالك  ابنا  الجماالن:  وإماماها،  الصناعة 
والحريري، وابن ِسيَده، وابن فارس، وابن خروف، وابن جني، وأبو محمد عبد الله بن 

ن يطول ِذْكُرُهم«)3(. ي، والسهيلي، وغيرهم ممَّ برِّ

وغيره،  مسلم«)4(  »شرح  في  النووي  كاإلمام  قون،  المحقِّ أركاَنه  »وشيَّد  أيًضا:  وقال 
ق البدر الدماميني في »شرح التسهيل« وغيره، وقاضي القضاة ابن خلدون في  مة المحقِّ والعالَّ

مواضع ِمن ُمصنَّفاته، بل خصَّ هذه المسألة بالتَّصنيف«)5(.

ز على مذهب َجْمٍع ِمن أساطين اللُّغة والحديث، وأبرز موقفهم ِمن االحتجاج  وسأركِّ
بالحديث النبويِّ على المسائل النحوية، فأقول - وعليه التُّكالن، وهو ُسبحاَنُه الُمستعان -:

ِمن أشهر أصحاب هذا المذهب:

)1( ظفرُت بها في أصل خطي عقب جواب الُبلقيني، وسيأتي توصيفه الحًقا.
)2( هو محمد بن مسعود الَغْزني )ت421هـ(، َمن أكثَر أبو حيَّان النَّقل منه، ترَجَمُته في »ُبغية الُوعاة« )212/1(.

واية في تقرير الكفاية« )96(. )3(  »تحرير الرِّ
)4( انظر: شرحه على أحاديث »صحيح مسلم« ذات األرقام )55( )402( و)215( )1167( و)2( )1979( 
بالحديث  االحتجاج  في  النووي  اإلمام  مذهب  وبيَّن  ودرسها  جمعها  وقد  و)1493/5(،   )544( و)44( 
النبوي: األستاذ عبد الجليل بن محمد المرشدي في كتابه »المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم« )234-

 .)273
واية في تقرير الكفاية« )98(. )5(  »تحرير الرِّ
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أواًل: ابن مالك:

أكثر ابن مالك من االحتجاج بالحديث النبوي وتخريج القواعد النحوية عليه، حتى 
ُعدَّ زعيم هذا المذهب، ورائد هذا االتجاه فحمل عليه أبو حيان، وأنكر استدالله بالحديث 

قائاًل:

»قد لهج هذا المصنف في تصانيفه االستدالل بما وقع في الحديث في إثبات القواعد 
الكليه في لسان العرب.....«)1(.

وقد لخص اإلمام السيوطي مذهب ابن مالك في االحتجاج فقال:

ًة في االطِّالع على الحديث، فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه  »كان ُأمَّ
شاهد عدل إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب«)2(.

المبدأ  إلى  باالحتجاج  فعاد  الصحيح،  نصابها  في  األمور  مالك  ابن  وضع  وهكذا 
اللغة وأهمية  ينسجم مع طبيعة  الذي  الطريق  قبله، وسلك  النحاة  الذي حاد عنه  السليم 

ًدا في تاريخ النحو العربي. الشواهد، فكان عالًما ُمجدِّ

»التسهيل«، حيث قال: »إن  تقديمه لكتاب  الدكتور يوسف خليف، في  وقد أصاب 
قمتها  فوق  يقف هو  العربي،  النحو  تاريخ  في  بداية مرحلة جديدة  ُيعدُّ  مالك  ابن  ظهور 

)1(  »التذييل والتكميل« )ج5/ق168(.
)2(  »بغية الوعاة« )134/1(.

وُتنَظر أمثلة في استشهاد ابن مالك بالحديث النبوي: »شواهد التوضيح« )65-67، 133-134، 193(، وُينَظر 
كتور خليل  راسات النحوية واللغويَّة« )386( لمحمد ضاري، ومقالة الدُّ ع في ذلك: »الحديث الشريف في الدِّ للتَّوسُّ
ة »األستاذ« العدد )2( )ص254(، ومقالة األستاذ   بنيان بُعنوان )في الحديث الشريف والنحو( المنشورة في مجلَّ
عبد الجبار النايلة بُعنوان )الحديث النبوي الشريف ِمن مصادر الدرس النحوي( المنشورة في مجلة »آداب 

الرافدين« العدد )13( )ص509-507(.
ثم بعد تدوين هذه السطور رأيُت دراسة الدكتور ياسر بن عبد الله الطريفي المطبوعة في مجلدين عن دار كنوز 
إشبيليا بعنوان »االستشهاد بالحديث في المسائل النحوية، دراسة نظرية تطبيقية، من خالل تخريج األحاديث 
واآلثار في »شرح التسهيل« البن مالك، وألخينا الحبيب محمد كمال درويش الرمحي في دراسته للماجستير 
كتاب  في  النبوي  الحديث  من  مالك  ابن  »شواهد  2007م،  سنة  األردنية  الجامعة  عن  النبوي  الحديث  في 

)شرح التسهيل( تخريًجا ودراسًة«.
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الشامخة.... إن أهمية ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذي قام بأكبر عملية تصفية تمت في 
تاريخ النحو، وخطا به الخطوة األخيرة التي استقر بعدها في صورته الثابتة إلى اليوم...«)1(.

ثانًيا: الدماميني)2(:

، فقال في كتابه »تعليق  النَّبويِّ انتصر الدماميني البن مالك في االحتجاج بالحديث 
الفرائد على تسهيل الفوائد«)3(:

على  النبوية  باألحاديث  االستدالل  في   - تعالى  الله  رحمه   - المصنف  أكثر  »وقد 
له،  يتم  ذلك ال  من  إليه  استند  ما  وقال:  أبو حيان،  عليه  النحوية، وشنع  األحكام  إثبات 
لتطرق احتمال الرواية بالمعنى إلى ما يستدل به من تلك األحاديث، فال يوَثق بأن ذلك 

)1(  »تسهيل الفوائد« )ص هـ(.
)دمامين(  إلى  نسبة  الدماميني  بابن  ويعرف  المخزومي،  القرشي  محمد  بن  عمر  بن  بكر  أبي  بن  محمد  )2( هو 
وهي بلدة في محافظة الصعيد بمصر، ولد باإلسكندرية سنة )763 هـ( وسمع واشتغل بها على فضالء وقته، 
فمهر بعلوم العربية وشارك في الفقه وغيره، له مصنفات كثيرة، منها: »شرح التسهيل« و»حاشيتان على مغني 

اللبيب« وتوفي سنة )827هـ( وانظر ترجمته في »بغية الوعاة« )66/1( و»الضوء الالمع« )148/7(.
الغريب وأسوة  المسماة: »سلوك  المدني في رحلته  ابن معصوم  فيها وأجاد:  بترجمته، وطول  اعتنى  وممن 
األريب« )ص182-192(، قال واصًفا توجهه إلى الهند: »ثم ارتحلنا تلك المراحل والمنازل، ما بين نجد 
الدماميني  الدين  بدر  العالمة  مدفن  وفيها  منازلنا،  إحدى  وكانت  »كلبرجا«،  في  فمررنا  نازل،  وغور  طالع، 
شارح »التسهيل« و»المغني« وهو....«، وساق ترجمته، قال: »ولما دخلنا الهند طارحه نحاتها، َفُمني منهم 

بالداء العياء، حتى إنهم ألفوا كتاًبا في المسائل التي سألوه عنها، ولم يجب فيها«.
المطارحة، وأنها  تلك  إثر  المراسلة كانت على  أن سبب هذه  يتقوى -  بل  يبعد عندي -  أبو عبيدة: ال  قال 

جاءت البلقيني من الهند إبان وجود الدماميني فيها.
)ولد  أحمد  وكان  البلقيني،  إلى  سلمها  أحمد  وأن  مصر.  في  أحمد  ولده  إلى  أرسلها  أنه  عندي  يبعد  وال 
الدماميني( ممن له صلة بالسراج، ترجمه السخاوي في »الضوء الالمع« )105/2-106(، وقال في ترجمته:

مة في العربية على السراج البلقيني، وابن خلدون، والشرف الدماميني، وغيرهم«. »وعرض مقدِّ
)3( )258/1( وانظر »خزانة األدب« )14/1-15( و»اعتراضات الدماميني النحوية والصرفية على أبي حيان 

في كتابه تعليق الفرائد« )ص24- مرقوم(.
ى »تحرير الرواية«، وكذا في  واستشهد الدماميني كثيًرا بالحديث النبوي في شرحه »كفاية المحتفظ« المسمَّ
ى »مصابيح الجامع«، وطبع حديًثا عن دار النوادر،  مواطن عديدة ِمن »شرحه على صحيح البخاري« المسمَّ
ى »شرح المزج«، وفيه)ص854-852(  بيب« المسمَّ اللَّ ها من شرحه على »ُمغني  َأتمَّ وكذا في القطعة التي 

)فهِرس خاصٌّ باألحاديث واآلثار التي فيه(، وُينَظر »دراسات في العربية وتاريخها« )ص168(.
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لبعض  ذلك  أجريت  وقد  الحجة،  به  تقوم  حتى  والسالم،  الصالة  عليه  لفُظه  به  المحَتجَّ 
مشايخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله من ذلك، بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في 
هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط األحكام الشرعية، وكذا ما تتوقف 

عليه من نقل مفردات األلفاظ وقوانين اإلعراب، فالظن في ذلك كله كاٍف«.

األصل  ألن  ل؛  ُيبدَّ لْم  به  المحتجَّ  المنقوَل  ذلك  أن  الظن  على  يغلب  أنه  َيْخَفى  وال 
النقلة  بين  ل، ال سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل األحاديث شائع  التبدُّ عدم 
والمحدثين. ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى، إنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي 
قولهم  مع  ويتشددون،  الضبط،  في  يتحرون  تراهم  فلذلك  نقيضه،  وقوع  ينافي  ال  الذي 
احتمال  ويكون  ل،  ُتبدَّ لم  أنها  كله  هذا  من  الظن  على  فيغلب  بالمعنى)1(،  النقل  بجواز 

التبديل فيها مرجوًحا، فُيلغى، وال يقدح في االستدالل.

ن  ن في الكتب، وأما ما ُدوِّ ثم إن الخالف في جواز النقل بالمعنى، إنما هو فيما لم يدوَّ
وُجِعل في بطون الكتب، فال يجوز تبديل ألفاظه، من غير خالف بينهم في ذلك.

وتدوين األحاديث واألخبار من أكثر الروايات وقع في الصدر األول قبل فساد اللغة 
غ االحتجاج به، وغايته  لين، على تقدير تبديلهم، ُيَسوِّ العربية، وحين كان كالم أولئك المبدِّ
يومئذ تبديل لفظ يصحُّ االحتجاج به بلفظ يصح االحتجاج به، فال فرق بين الجميع في 
َن ذلك المبدل على تقدير التبديل، ومنع من تغييره ونقله بالمعنى  صحة االستدالل، ثم ُدوِّ
م ذلك االحتمال السابق  كما قال ابن الصالح، فبقي حجة في بابه صحيحة، وال يضر توهُّ

في شيء من استداللهم المتأخر)2(، والله - تعالى - أعلم بالصواب«.

وقال أيًضا في »مصابيح الجامع«)3( في تعليقه على حديث: »يتعاقبون فيكم مالئكة«:

)1( سيأتي بيان شروطه بالتفصيل.
: »ُرّبما أسند اللَّحن أو الوهم إلى ُرواة الحديث«، انُظر »الدراسات  )2( ُيقال فيما ليس له وجه: ما قاله الزمخشريُّ

النحويَّة واللغويَّة عند الزمخشري« )ص181(.
قواعد  إعمال  ِمن  ُبدَّ  واحد، وال  غيُر  منها  وُطبَِع  كثيرة،  ثين  المحدِّ في تصحيفات  المؤلَّفات  ُعبيدة:  أبو  قال 

نعة ممكنة، وسُنعالج مثاًل َمشهوًرا، ُيمِكن أن ُيقاُس عليه. ثين، واألمور عند أهل الصَّ المحدِّ
.)32/3( )3(
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»يتعاقبون فيكم مالئكة«: جاء على لغة »أكلوني البراغيث«، وكان عليه السالم يعرف 
لغة جميع العرب.

وقال السهيلي)1( في هذا الحديث: إن الواو فيه عالمة إضمار؛ ألنه حديث مختصر 
ًدا، فقال فيه: »إنَّ لله مالئكة يتعاقبون فيكم«. رواه البزار طوياًل ُمجوَّ

قلت: دعوى ال دليل عليها، فال ُيلتفت إليها، وقد اعتمدها أبو حيان)2( في رد كالم ابن 
مالك في االستدالل بهذا الحديث، ومعنى التعاقب: إتيان طائفة بعد أخرى«.

ي لمانعي االحتجاج بالحديث النبوي،  ويعدُّ الدماميني من أبرز الذين حملوا راية التصدِّ
وفي ذلك قال البغدادي في »خزانة األدب«)3(:

ه؛  »وقد ردَّ هذا المذهب الذي ذهبوا إليه البدر الدماميني في »شرح التسهيل« ولله درُّ
.» فإنه قد أجاد في الردِّ

وقال عنه الدكتور محمد ضاري الحمادي في كتابه »الحديث النبوي الشريف وأثره 
في الدراسات اللغوية والنحوية«)4(:

»وكان بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني من أبرز نحاة القرن التاسع، مثلما هو 
ي للمانعين، ومقارعتهم الحجة  التَّصدِّ من أبرز نحاة االحتجاج بالحديث، وأبرعهم في 

بالحجة«.

وفي كالم الدماميني السابق إشارة إلى هذه المسألة التي بين أيدينا، فلعله أشار إلى 
مكاتبته للبلقيني، بقوله: »وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا، فصوب رأي ابن مالك فيما 

فعله من ذلك«.

)1( نقل كالمه أبو حيَّان في »التذييل« )208/6(.
حه السيوطي في  ابن حجر في »الفتح« )42/2(، ورجَّ ى بحثه  )2( في »التذييل« )188/1( و)208/6(، وقوَّ

»تنوير الحوالك« )142/1(، و»همع الهوامع« )338/1(.
.)14/1( )3(

)4( )ص341(، وانُظر »موقف النُّحاة ِمن االحتجاج بالحديث الشريف« )370 -371( لخديجة الحديثي.
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ين ناظر اجليش)1(: ثالًثا: حمبُّ الدِّ

ى »تمهيد القواعد« )4408/9- ل على »تسهيل الفوائد« الُمسمَّ َنَقَل في شرِحه الُمطوَّ
4410( كالم أبي حيَّان بُِطولِه، واْنَتَصَر البِن مالِك، وردَّ َتطاُوَلُه عليه - وقد حذفُت َطَرًفا ِمنه -، 
َض لما ساَقُه أبو حيَّان ِمن دليل وفنََّده، وبيََّن أنَّ مناكدة أبي حيَّان البن مالك إّنما باعُثها »أنَّه  وتعرَّ

حصل في النَّْفِس حسٌد ما«)2(، وهذا نصُّ كالِمه بحُروفِه:

ا إنكاُرُه على الُمصنِّف االستدالَل بما َوَرَد ِمن األحاديث الشريفة ُمعتالًّ لذلك  »وأقول: أمَّ
ُزوا النَّقل بالمعنَى؛ فُيقاُل فيه: ال شكَّ أنَّ األصَل في المرويِّ أْن ُيرَوى باللَّفظ  واة جوَّ بأنَّ الرُّ
فإنَّما تكوُن في بعِض كلمات  بالمعنى وإن جازت  الذي سمع ِمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والرواية 
ْزنا ذلك في ُكلِّ ما ُيرَوى؛  الحديث الُمحتَمل لِتغيير اللَّفظ بلفٍظ آَخر ُيوافقه معنًى، إذ لو َجوَّ
ُمُه،  الْرَتَفَع الُوثوُق عن جميع األحاديث بأنَّها هي بلفظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا َأمٌر ال يجوُز ُتوهُّ
فضاًل عن أن ُيعتقَد ُوقوُعه، ُثمَّ إنَّ الُمصنِّف إذا استدلَّ على مسألة بحديث ال يقتصر على ما 
في الحديث الشريف، بل يستدلُّ بكالم العرب ِمن َنثٍر وَنظم يردف ذلك بما في الحديث، 
ا استدالاًل على أنَّ المستدلَّ عليه ال يختصُّ جواُزه  ا تقويًة لما ذكَره ِمن كالم العرب، وإمَّ إمَّ
إنَّه يجوُز في االختيار أيًضا، وال َيخَفى عن اللَّبيب أنَّ قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لُِعَمَر -  عر، بل  بالشِّ
رضي اللُه تعالى عنُه - في ابن صيَّاد: »إْن َيُكنُْه؛ فَلْن ُتَسلََّط عليه، وإْن ال َيُكنُْه؛ فال َخْيَر لَك 
َكُهم  اُهم، ولو شاَء َملَّ في َقْتلِه«)3(، َيبعُد فيه أْن يكوَن ُمَغيًَّرا، كذا قوُله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اللَه َملََّكُكم إيَّ

بولد  تربطه  وكانت  )778هـ(،  سنة  ى  الُمتوفَّ الجيش(،  بـ)ناظر  المعروف  أحمد،  بن  يوسف  بن  محمد  )1( هو 
ين عبد الرحمن ُمصاَهرة. السراج البلقيني جالل الدِّ

)2(  »تمهيد القواعد« )4412/9(.
)3( أخرَجُه البخاريُّ )1354، 6618(.

القسطالني  وعزاه   ،)94/2( البوالقية  الطبعة  في  كذلك  وهو  الموضعين،  هذين  في  الضمير  بوصل  هكذا 
وحده في »إرشاد الساري« )448/2( إلى الكشميهيني، قال: »وللباقين: يكن هو«، وأشار في حاشية البوالقية 
)126/8( إلى أن رواية أبي ذر عن الحمويي والمستملي في الموضعين: »يكنه« بوصل الضمير، وُينَظر مثله 

في »الفتح« )522/11(، و»التنقيح« للزركشي )675/2(.
ثم نظرُت في نسخة الشيخ إسماعيل بن علي البقاعي )ت806هـ( ِمن »صحيح البخاري« )ق110(، فوجدُت 

فيها »إن يكنه؛ فلن تسلَّط عليه، وإن لم يكن هو؛ فال خير...« بالوصل في األولى، والفصل في األخرى.
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ا قوُلُه: إنَّ الُمصنِّف ما أمعَن النََّظَر في ذلك فما علمت األمر الذي أشار إليه بأن  اُكم«)1(، وأمَّ إيَّ
المصنِّف ما أمعن فيه نظره ما هو؟!«)2(.

رابًعا: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية:

أمثلًة ِمن ذلك  ِقلَّة وتَرى  النبويِّ على  بالحديث  السابقين  ِمن  تيميَّة كغيِره  ابُن  احتجَّ 
ة«  نَّة النبويَّ في »مجموع الفتاوى« )36/9 و60/12(،)285/16، 296(، و»منهاج السُّ

.)202/7(

في  الشجيري  فرحان  أحمد  هادي  كتور  الدُّ ذلك  في  تيميَّة  ابن  مذهب  بسَط  ن  وممَّ
تيميَّة،  ابن  اإلسالم  شيخ  ُمؤلَّفات  في  ة  والنحويَّ ة  اللُّغويَّ »الدراسات  كتوراه  للدُّ رسالته 

وأثرها في استنباط األحكام الشرعيَّة« )ص358-356(.

خامًسا: احلافظ ابن حجر العسقالين:

َلَعلَّ صنيع ابن حجر في »فتح الباري«، وعنايته بإيراد األلفاظ، وتحريه الوقوف على الصحيح 
بأن تظهر جهوده في هذه  ا يسمح  العالي ممَّ اللغوي  بالعربية، وذوقه  الواسعة  منها، مع معرفته 
المسألة على وجٍه بارز، وتحتاج - كما تقول الباحثة الدكتورة ناهد بنت عمر العتيق في رسالتها 
»المسائل النحوية في كتاب فتح الباري« )895/2( - إلى »دراسة عميقة، تنطلق ِمن معرفة علميَّة 
جال، وموازنة الروايات، إالَّ أنَّه يمكن - ومن خالل قراءة كتابه  َلة بفّن الحديث، وِعلم الرِّ ُمؤصَّ
د نهج ابن حجر في هذا الموضوع، وهذه األُطر على النحو التالي«)3(: ة تحدِّ كاماًل - وضع ُأطر عامَّ

ة القواعد النحوية، ويعتمده مصدًرا  ل: يقبل ابن حجر االحتجاج بالحديث على صحَّ األوَّ
بال تردُّد حيث يظهر أنَّ اللفظ محفوظ لم تختلف الرواة في لفظه.

انُظر »تخريج أحاديث اإلحياء« )219/2(، أو رقم )2070 - ط أشرف عبد  ة أحاديث،  ق من عدَّ )1( هو مفرَّ
المقصود(.

)2(  »تمهيد القواعد« )4410/3 -4411(.
ًصا، وفيها بعُض األمثلة على اأُلطر المذكورة، وقد َبَحَثْتها في  كتورة ناهد العتيق ُملخَّ )3( ما تحته ِمن دراسة الدُّ

ه بها. دراستها الُمنوَّ
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الثاني: تشتدُّ عبارة ابن حجر في الردِّ على الُمخالِف في المسألة التي َثَبَت الحديُث على 
َوْفِقها، وذلك لِقرائن تحفُّ بها، مثل كثرة ُورودها في النُّصوص، ونحو ذلك.

الثالث: يدفع ابن حجر االحتجاج بالحديث في النحو، إذا ظهر له أن اللَّفظ )موضع 
واة، بحيث تذهب ُطمأنينة القلب إلى أن هذا اللفظ الذي فيه  ف فيه الرُّ االحتجاج( قد تصرَّ

ة قد قاَلُه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، أو َمن هو في َعصر االحتجاج بقوله. الُحجَّ

َكون  النحوية على  القواعد  بالحديث على  االحتجاج  في  ابن حجر  يتسامح  الرابع: 
واة، وذلك لقرائن ُتحيط بالمسألة، مثل: ُورود ذلك في  اللَّفظ قد َوَقَع فيه اختالٌف بين الرُّ
ًجا على ُلغٍة ُمتََّفٍق عليها، وإْن كانت قليلة، أي: ليس  ُنصوص ُأخَرى، أو كون اللَّفظ ُمخرَّ

في المسألة اختالٌف)1(.
ثم قالت بعَد أن استطرَدت في التَّمثيل على ما سبق:

»وأودُّ أْن ُأشيَر إلى أنَّ المقام ُهنا ليس مقام تأييد أو ردٍّ لما َذَهَب إليه ابُن َحَجر ♫ 
ُفوا في لفظه، إالَّ أنَّه ُيمكن القول: إنَّ موقًفا  واة تصرَّ ِمن َرفض االحتجاج بما َثَبَت أّن الرُّ
المؤمنين  الحافظ، وشيخ اإلسالم، وأمير  ♫، وهو  َحَجر  ابن  ينتهُجه  ِمثل هذا  ا  قويًّ
َبَلَغ فيها منزلة  مة في معرفة الرجال، وطرق الحديث ورواياته، وقد  في الحديث، والعالَّ
ُلوا على قولِه في كثيٍر ِمن المسائل، أقول: إنَّ هذا  ق أكابُر شيوخه، وعوَّ شهد له فيها بالتَّفوُّ
الموقف جديٌر بأن ُيوقف عنده، وُيدرس دراسة علميَّة فاحصة، علَّها َتفتح آفاًقا جديدة في 

رس النحوي«)2(. مجال الدَّ

سادًسا: ابن سعيد التونيس)3(:

لبواهر  الكواكب  »زواهر  كتابه  في  بالحديث  االستدالل  مسألة  سعيد  ابن  عرض 

)1(  »المسائل النحوية في كتاب فتح الباري« )906-895/2(.
)2( المصدر السابق )906/2(.

)3( هو محمد بن علي بن سعيد الِحْجري التونسي، أديب نحوي، له حاشية على »شرح األشموني على ألفية ابن 
المشحون«.  و»الفلك  المنطق،  في  »اللوامع« رسالة  وله  الواكب«،  لبواهر  الكواكب  »زواهر  مالك« سماها 

توفي شاًبا سنة )1199 هـ(. انظر ترجمته في »عنوان األريب« )44/2( و»األعالم« )297/6(.
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ا طوياًل على أبي حيان، ودافع عن ابن مالك، حيث كان ينقل اعتراض  الواكب«)1(، وردَّ ردًّ
ها الدكتور  ص أهمَّ أبي حيان على ابن مالك، ثم يرد عليه بكالم طويل من وجوه مختلفة، لخَّ

حسن الشاعر في كتابه »النحاة والحديث النبوي«)2( فيما يلي:

1- إنَّ َمن عددهم أبو حيان ممن لم يستدل بالحديث، اقتضى كالمه أنهم لم يكونوا 
مشتغلين به وال قاربوا ذلك، وليس المصنف مثلهم.

عنهم،  اللغة  وتلقوا  العربي،  اللسان  أرباب  من  كثيًرا  خالطوا  األوائل  النحاة  إنَّ   -2
فيما  الكثيرة  الوسائط  إلى  فيها  يحتاجون  التي  باألحاديث  االستشهاد  عن  ذلك  فكفاهم 

بينهم وبين قائليها، وليس كذلك المصنف.

3- إْن أراد أبو حيان أن ال وثوق في شيء من األحاديث بأنه لفظ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص - كما 
يدل عليه كالمه - ولو بمعنى الظن القوي الكافي، في مثل هذه الصناعة، كان في المرتبة 
العالية من البطالن، فإن بعض األحاديث بل كثيًرا منها لم تختلف فيها الرواة أصاًل، فكان 

ذلك كاإلجماع منهم على أنها لفظ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

زوا النقل بالمعنى، لكن ما وصلوا إلى أن يقال: ما من حديث جاء  4- إنَّ الرواة وإْن جوَّ
ا باللفظ، وذكروا أن الراوي بالمعنى يقول:  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال وهو محتمل أن يكون ليس مرويًّ
أو كما قال، أو نحوه، فطرُد االحتمال في جميع األحاديث حتى ينتفي الظن القوي باطٌل، فال 
يسوغ الرد على المصنف في كل حديث استشهد به بمجرد االحتمال، بل حتى يبيَِّن - مثاًل - 

قصة جاءت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بألفاظ متعددة.

5- إنَّ القصة الواحدة إذا وردت عنه ملسو هيلع هللا ىلص بألفاظ وعلمت جميعها، يجزم بأنَّ واحًدا منها 
لفظه - عليه الصالة والسالم -، ألن وقوف الرواة عند تلك األلفاظ كاإلجماع على نفي ما 
سواها، سيما إذا كان في الرواة مثل عبد الله بن مسعود ◙، الذي كان إذا قال: »قال 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص« تغير لونه، وارتعد خوًفا من أن يخالف، أو يغيِّر الحديث)3(.

)1(  »زواهر الكواكب« )150-146/2(.
)2(  »النُّحاة والحديث النبوي« )ص55-53(.

)3( إشارة إلى ما أخرَجُه الدارميُّ )83/1(، والطيالسيُّ )326(، وابُن ماَجه )23(، والفسويُّ )548-547/2(، 
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إن  نقول:  لكنا  األحاديث،  جميع  في  بالمعنى  الرواية  احتمال  طردنا  وإن  إنَّا   -6
لفُظه  إليه  ُغيَِّر  فما  غالًبا،  أعراب  فصحاء  وهم  والتابعين  للصحابة  الغالب  في   ذلك 
 - عليه السالم - من ذلك يجوز االستشهاد به لذلك، وحينئذ فمجرد احتمال الرواية بالمعنى 
ال يكفي في الرد على المصنف، إنما الذي يرد عليه به أن يبين في الحديث الذي يستشهد به 
أنه مروي بالمعنى، رواه فالن ابن فالن، غيَّر فيه لفظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو غير عربي، وأنَّى له ذلك.

7- إنَّ ذلك االحتمال وإن طردناه في جميع األحاديث، لكنه قد يعارضه ما ينفيه من 
وجوه البالغة وأسرار الفصاحة التي تكون في بعض األحاديث مما ال يصل إليه غيره - عليه 
الصالة والسالم -، كما في جوامع من كلمه عليه الصالة والسالم، وقد اعتنى بها الفضالء، 

وأفردوها بالتأليف.

8- إنَّ دعوى أن الضابط منهم من يضبط المعنى باطلة قطًعا، وكيف ذلك في مثل ابن 
ر(، مرة  عباس ◙، الذي سمع قصيدة عمر بن أبي ربيعة: )أمن آل نعم أنت غاد فمبكِّ
ل فيها حرًفا فضال عن  واحدة، فرددها كما سمعها مع فرط طولها إلى الغاية، من غير أن يبدِّ
لفظ، وفي مثل أبي هريرة الذي قال فيه الشافعي: أحفظ من روى الحديث في دهره، والذي 
دعا له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأن ال ينسى شيًئا سمعه منه، وفي مثل البخاري الذي وقع له عند دخوله 

بغداد الواقعة التي طبقت اآلفاق)1(.

9- إنَّه ال ُبعد في ضبط بعض األحاديث ولو في األحاديث التي لم يسمعها الراوي إال مرة 

والشاشي )667، 961(، وأبو ُزرعة الرازي في »تاريخ دمشق« رقم )1464( - وِمن طريقه ابُن عساكر )161/33( 
- وابن سعد )156/3، 157(، وأحمد )387/1، 423، 452، 453( - وِمن طريِقِه ابُن عساكر )159/33-
ار )9345(، والطبرانيُّ )8613، 8622، 8623، 8624، 8625، 8626، 8627(، وابن َعِديٍّ  160( -، والبزَّ
والخطيب في  والحاكم )110/1 -111( و)314/3(،  والرامهرمزي )549(،  »الكامل« )43(،  مة  ُمقدِّ في 
»الجامع« )رقم 1021، 1113(، وفي »الكفاية« )9/2-10 - ط دار الهدى(، وابن عبد الَبرِّ في »الجامع« رقم 
)462( عن ابن مسعود بألفاٍظ؛ منها: عن عمرو بن ميمون، قال: »ما أخطأني ابن مسعود عشيَّة خميس إالَّ أتيُته 
ا كان ذات عشيَّة، قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، قال:  : قال رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فلمَّ فيه، قال: فما سمعُته يقوُل لشيٍء َقطُّ
لة أزرار قميصه، قد اْغَرْوَرَقت عيناه، واْنَتَفَخت أوداُجه، قال: أو دون  فنكس، قال: فنظرُت إليه، فهو قائٌم محلَّ

ذلك، أو فوق ذلك، أو قريًبا ِمن ذلك، أو شبيًها ِمن ذلك«. لفظ ابن ماجه، وهو صحيٌح عنه.
ة في »هدي الساري« )ص679- ط السالم(. )1( انُظر تلك القصَّ
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واحدة، ولم ُتْمَل عليه فيكتبها، فإنَّ غالب العرب أمية وحفظهم للقصائد والمقامات والخطب 
مع طولها أمر بالٌغ إلى الغاية.

10- إنَّ قوله: »من نظر في الحديث أدنى نظر؛ َعِلَم ِعْلَم اليقين أنهم إنما يروون بالمعنى« 
باطل، إذ من نظر في الحديث، علم أنهم يروون بالمعنى، ال أنهم ال يروون إال به.

اللغات  بفصيح  يتكلم  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أن  شك  غير  قطًعا  نعلمه  الذي  إنَّ   -11
إال  يتكلم  ال  أنه  ال  وأجزلها،  وبجزلها  وبأحسنها،  التراكيب  من  وبالحسن  وبأفصحها، 

بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها.

12- احتمال الرواية بالمعنى، قائم في حديثه ملسو هيلع هللا ىلص مع النمر بن تولب)1(، ومع الوافدين 
عليه من أهل جلولة، فما باله جزم بأن تلك األلفاظ هي ألفاظه - ♠ -.

األحكام  َوضع  في  يًّا  ُكلِّ اعتماًدا  الحديث  على  اعتمَد  مالك  ابن  أنَّ  يتَّضح  هذا  من 
ة، بحيث ُيْمِكنُنا القول: إّنه فتَح الباَب على ِمصراعيه لمن جاء بعَده ِمن النُّحاة، اّلِذين  النحويَّ

ُله لَِيُكوَن المصدر الثَّاني بعَد الُقرآن الكريم والقراءات. رَأوا فيه ما رآه هو، ِمن مزايا ُتؤهِّ

سابًعا: ابن الناظم)2(:

وَنذُكُر أيًضا ِمن هؤالء النُّحاة ولده بدر الدين المشهور بـ)ابن الناظم( )686هـ( »فقد 
ح طائفة من  كان الحديث الشريف أحد مصادر االستشهاد النحوي عنده، تبًعا ألبيه، صحَّ
المسائل النحوية، استناًدا إلى ما ورد فيه، وقد يستشهد على صحة قاعدة نحوية بالحديث 
فقط؛ ألن الوارد منه ُيبيح ذلك التصحيح، من ذلك - مثاًل - تصحيحه مذهب الكوفيين 
ذلك  على  مستشهًدا  الكالم،  سعة  في  الموصوف  ضمير  إلى  المضاف  إضافة  جواز  في 

)1( سبق إيراده وتخريجه.
)2( هو ولد ابن مالك، اسمه محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، بدر الدين، العالمة النحوي، أبو عبد الله 
الدمشقي، وُيطَلق عليه كثيًرا ابن الناظم، وابن المصنِّف، ترجمته في »طبقات الشافعية الكبرى« )98/8(، »لحظ 

األلحاظ« )80(، »بغية الُوعاة« )225/1(.
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ز ذلك إال في ضرورة الشعر)1(، حيُث  باألحاديث النبوية فقط، ومخالًفا سيبويه الذي لم يجوِّ
قال في »شرِحه«: »وأجاز الكوفيُّون ذلك، وهو الصحيح، لوروده في الحديث، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ال: »أعوُر عينه الُيمنَى«)3(، وفي  جَّ في حديِث أمِّ َزرع: »صفُر وشاِحها«)2(..، وفي حديث الدَّ

)1( ُينَظر: »الكتاب« )102/1(، »المقتضب« )959/4(، »شرح المفصل« البن يعيش)89-84/6(.
)2( لفظ البخاري )5189(، ومسلم )2448(: »وِصْفُر ِردائها«.

ْفُر: الشيء الخالي الفارغ؛ أي: أنَّها ضامرة البطن، كأنَّ رداءها صفر، كذا في »النهاية« )34/3(. والصِّ
)3( أخرَجه البخاريُّ في »صحيِحه« )رقم 3441( ِمن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به، 

ضمن حديث طويل.
وُخولِف إبراهيم بن سعد في هذا الشاهد، وهذا البيان:

أخرَجه البخاري )7026( ِمن طريق شعيب بن أبي حمزة، وبرقم )7128( ِمن طريق عقيل ابن خالد األيلي، 
ومسلم )171( ِمن طريق يونس بن يزيد ثالثتهم عن الزهري به، وقالوا: »أعور العين«، وزاد شعيب: »الُيْمَنى«.

،ولفظه: »أعور العين«. أخرَجه ُمسلم )169(. يُّ وتابع الزهريَّ عليه: حنظلة بن أبي ُسفيان المكِّ
فاللفظ الثابت عن سالم: »أعور العين اليمنى«.

أ« )920/2  وهكذا رواه عبيد الله بن عمر عن نافع به عند مسلم )169( أيًضا، وكذلك رواه مالك في »الموطَّ
- الليثي( عن نافع، وأخرجه من طريق مالك: البخاري )5902، 6999(، وُمسلم )169( في »صحيحيهما«.
لفظ  وهذا  اليمنى«،  عين  »أعور  بلفظ:  عمر  ابن  عن  زيد  بن  محمد  طريق  ِمن   )4402( البخاريُّ  وأخرَجُه 

جويرية عن نافع عند البخاري )7407(، ولفظ أيوب السختياني عن نافع عند البخاري )7123(.
ورواه البخاري )3439(، ومسلم )169( من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ: »أعور العين اليمنى«.

بضمير  المشبَّهة  الصفة  معمول  اتصال  على  الحديث  بهذا  االستشهاد  على  يساعد  ال  األلفاظ  من  فالراجح 
ن هم أكثر منه عدًدا  الموصوف، إذ اللفظ الذي يدل عليه مّما انفرد به إبراهيم بن سعد، وخالفه غير واحد ممَّ

وأوثق منه في سالم وغيره.
فإن قلت: ألم يروه الترمذي في »جامعه« )2241( بلفظ: »أعور عينه اليمنى« !

ُقلت: نعم، وهي سبب خطأ إبراهيم بن سعد.
فإن قلت: كيف تم ذلك؟

قلت: أخرجه الترمذيُّ ِمن طريق المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: »أال 
إنَّ ربكم ليس بأعور، أال وإنه أعور، عينه اليمنى كأنَّها عنبة طافية«.

ال أعور، عينه اليمنى  وأخرجه أبو يعلى )5823( من طريق أبي أمية بن يعلى عن نافع بلفظ: »المسيح الدجَّ
كأنَّها عنبة طافية«.

اد بن أسامة ومحمد بن بشر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع  وأخرجه ُمسلم )169( من طريق أبي أسامة حمَّ
بلفظ: »أعور العين اليمنى«.

د إبراهيم بن سعد بلفظ الشاهد ثابت، وال ُيلتَفت إليه؛ ألنه وهم، والوهم عدم، ال يحتج به، أو ُقل بتعبير  فتفرُّ
المحدثين: رواه بالمعنى.

د ما وجهناه قول ابن حجر في »الفتح« )563/6( عن الشاهد: »عينه: كذا هو باإلضافة، و)عينِه( بالجر  وُيؤكِّ
لألكثر،... ورواه األصيلي )عيُنه( بالرفع«.
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َوْصف النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َشْثُن أصابعه..(«)1(، وِمن ذلك أيًضا استشهاده به في )عوامل الجزم( على 
جواز مجيء جواب الشرط ماضًيا، إذا كان الشرط مضارًعا، حيث قال: »وأكثر النحويين 
ون هذا النوع بالضرورة، وليس بصحيح؛ بدليل ما رواه البخاري)2( من قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  يخصُّ

»َمن َيُقم ليلة القدر إيماًنا واحتساًبا ُغِفَر له«)3(«.

واستشهَد أيًضا على حذف الفاء من جواب الشرط في الندرة بالحديث الذي أخرَجه 
البخاريُّ ِمن قوله ملسو هيلع هللا ىلص أِلَُبيِّ بن َكْعب)4(: »فإْن جاء صاحُبها، وإالاّ استمتع بها«)5(، ومثل هذا 

كثير في »شرحه«)6(.

هيلي« )ص116-117(، والشثن؛ أي: أن أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص َتميل  )1( َشرح ابن الناظم )ص196(، وُينَظر »أمالي السُّ
إلى الغلظ والقصر، وقيل: هو الذي في أصابعه غلظ بال قصر، ويحمد ذلك في الرجال؛ ألنَّه أشدُّ لقبضهم. 
البخاريُّ في »صحيِحه« )5912( ِمن حديث  العرب« )شثن( )232/13(، والحديث أخرَجُه  انُظر »لسان 

ين«. أنس، ولفُظه: »شثن القدمين والكفَّ
بلفظ:  الله  بن عبد  ابن عساكر )298/3( - من حديث جابر  ابن سعد )203/1( - ومن طريقه  وأخرجه 
»َشْثن األصابع«، وإسناده واٍه؛ فيه محمد بن عمر الواقدي ومجاهيل، وال شاهد في هذه األلفاظ على كالم 

ابن مالك، ولم أقف عليه باللفظ الذي ساقه.
)2( في »صحيحه« )35(، وأخرَجُه ُمسلٌم في »صحيِحه« )760( أيًضا ِمن طريق أبي الزناد عن األعرج عن أبي 

ُهريرة رفعه.
واة، فمنهم َمن رواه بلفظ النفي واإلثبات ال الشرط والجزاء، وهذا - عندي - ِمن  ووقع في لفظه خالف بين الرُّ
واة، ورواه الجماعة بالشرط والجزاء، ولكن في األسانيد الثابتة: »من يقم... يغفر« بلفظ المضارع  ف الرُّ تصرُّ
دون المغايرة بينهما، والترجيح فيه وجهات نظر، وانظر لبسطه: »فتح الباري« )114/1(، ورده في »عمدة 
القاري« )227/1( للعيني، ونقضه في »انتقاض االعتراض« )82/1( البن حجر، »االستشهاد بالحديث في 
المسائل النحوية« )1032/2-1035(، »شواهد ابن مالك من الحديث النبوي في كتاب )شرح التسهيل(« 
والله  به،  لالستشهاد  يصلح  فال  بالمعنى،  مروي  الشاهد  المسألة:  »خالصة  وفيه:  )351-352/مرقوم(، 

أعلم«.
قال أبو ُعبيدة: وسيأتي بسط طرقه، والتدليل على تصرف الرواة فيه عند تعليقي على جواب السراج البلقيني، 

والله الموفق.
)3(  »شرح ابن الناظم« )ص287(. 

)4( أخرجه البخاري )2437(. 
)5(  »شرح ابن الناظم« )ص288(، وسيأتي قريًبا مثال آخر على حذف الفاء من جوانب الشرط، وهناك دراستها.

)6(  »شرح ابن الناظم«، ُينَظر مثاًل )ص12 و42 و55 و129(.
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ين بن هشام األنصاري )761هـ()1(: ثامًنا: مجال الدِّ

اعتمد العالمة ابن هشام على الحديث كثيًرا في دراسته النحو، بحيث لم يخل باب ِمن 
أبوابه أو مسألة من مسائله من الحديث في كتبه: »مغني اللبيب« و»شرح شذور الذهب« 
و»شرح قطر الندى«، وغيرها، يأتي مستدالًّ به في المسائل اللغوية والنحوية، حتى كان 
يستعين به أحياًنا في تفسير أبيات الشعر)2(، ومّما يدل على اعتماده الفائق على الحديث 
استشهاده به على أيِّ رواية َوَرَد فيها، كاستشهاده - مثاًل - في )باب الفاعل( على إلحاق 
جماعة ِمن العرب عالمة تثنية أو جمع »بالعامل فعاًل كان كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يتعاقبون فيكم مالئكة 
ا قال  بالليل ومالئكة بالنَّهار«)3(، أو اسًما كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أَو ُمْخِرِجيَّ ُهم؟«)4(، قال ذلك َلـمَّ
له ورقة بن نوفل: وددُت أن أكوَن معك إذ ُيخرُجك قومك، واألصل: أَو ُمْخِرُجوي ُهم، 
فُقِلَبت الواو ياًء، وُأْدِغَمت الياء في الياء«)5(، والحديث الثاني َرواُه البخاريُّ بما ُيخالِف 

رواية ابن هشام، »... )َأَو ُمخرِجْي( بكسر الجيم وسكون الياء«)6(.

ين بن عقيل )769هـ(: تاسًعا: هباء الدِّ

والد زوجة الُبلقيني وأستاذه، الذي استشهد بالحديث كثيًرا في »شرحه على األلفية«)7(، 
ِمن ذلك مثاًل استشهاده على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشبه الظرف)8(.

حيَّان،  أبي  تلميذ   )761( هشام  ابُن  جاء  »ثم  )ص50(:  النحو«  »أصول  في  األفغاني  سعيد  األستاذ  )1( يقول 
ونقيضه في مذهبه إزاء االستشهاد في الحديث«، وأنا ال أَرى هذا، إذ إنَّ ِكاَل الرجلين قد استشهد بالحديث 

بصورة واسعة كما سترى، غير أن الثاني منهما قد انتقد ابَن مالك متحاِماًل عليه«.
بيب« )100/1(. )2( ُينَظر »مغني اللَّ

اًل. )3( سيأتي تخريجه ُمطوَّ
)4( أخرجه البخاريُّ في »صحيحه« )3( ِمن حديث عائشة - ◙ا -.

)5(  »شرح قطر الندى« )ص182(.
)6( ُينَظر: »فتح الباري« )29/1(، وتوجيهه مع المناقشة في »منهج السالك« )36(، »تقييد ابن لب« )377/2-

379- مرقومة(، »المسائل النحوية في فتح الباري« )330-328/1(.
)7(  »شرح ابن عقيل«، ُينَظر َمَثاًل: )65/1، 106، 611، 622، 19/2، 21، 181، 188، 298، 372، 392(.

)8(  »شرح ابن عقيل« )83/2(.
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عارًشا: عيل بن حممد األشموين )929هـ(:

ففي الصفحة األولى من »شرحه« ُيواجهك حديث استند إليه في جواز إضافة آل إلى 
 ،)1(» ُه ِمن »لحن العوامِّ الضمير، خالًفا للكسائي والنحاس وأبي بكر الزبيدي الذي زعم أنَّ
اإلضافة  مع  )فم(  في  الميم  إثبات  قوله:  الفارسي  علي  أبي  على  ه  ردُّ أيًضا:  ذلك  وِمن 
ائم أطيُب عند  ضرورة، بأنَّه ال يختص بالضرورة، بدليل قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَخُلوُف َفِم الصَّ

الله ِمن ريح الِمسك...«)2(، وغير ذلك كثير)3(.

الواضحة  بيل  السَّ الحواشي، ساروا على هذه  ِمن أصحاب  ُرون)4(  ُمتأخِّ ُنحاة  وُهناك 
السجاعي  أحمد  بن  كأحمد  ة،  النحويَّ دراساتهم  في  كثيًرا  الحديث  على  االعتماد  في 
بَّان)1205هـ(، ومحمد األمير األزهري)1232هـ(،  )1197هـ(، ومحمد بن علي الصَّ
يشرح  »حاشيته«  في  السجاعي  رأيُت  فقد  الخضري)1287(،  مصطفى  بن  ومحمد 

الحديث النبويَّ تارًة)5(، ويرويه ُأخَرى)6(، أو يستشهد به)7(.

ِمن ذلك - مثاًل - موافقته البن هشام على إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل، 
على  ه  وردُّ سبياًل«)8(،  إليه  استطاَع  َمن  البيت  »وحجُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  بحديث  مستشهًدا 

)1(  »شرح األشموني« )5/1(.
)2(  »شرح األشموني« )31/1(، والحديث في »صحيح البخاري« )5927(، وهو حديث إلهي، صحابيه أبو 
هريرة ◙، وُينَظر توجيهه مع دراسة )إثبات ميم )فم( مع اإلضافة(: »المسائل البصريات« )893/2(، 
»شرح   ،)364-363/1( الجزولية«  المقدمة  »شرح   ،)238( »المقرب«   ،)173( العسكرية«  »المسائل 

التسهيل« )49/1(، »توضيح المقاصد« )80/1(، »همع الهوامع« )131/1(.
)3(  »شرح األشموني« ُينَظر مثاًل: )14/1، 31، 52، 53، 57، 298/2، 136، 621/3(.

ن َيْسَتْشِهُدون بالحديث  )4( ُيمِكُننا أن نعد عبد القادر بن عمر البغدادي )1093هـ( صاحب »خزانة األدب« ممَّ
، بدليل استحسانه رد بدر الدين الدماميني على أبي حيَّان »الخزانة« )7/1(، وإلى هذا ذهب د. محمد  النبويِّ

ضاري في »الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحويِّة« )ص388(.
)5(  »حاشية السجاعي على شرح القطر«، ُينَظر )ص37 و48 و57( مثاًل.

)6( المصدر نفسه ُينَظر )ص56 و65( مثاًل.
)7( المصدر نفسه ُينَظر )ص48 و56 و57 و65 و67( مثاًل.

)8( أخرَجُه ُمسلٌم في »صحيِحه« رقم )12(.
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ا بالمعنى، فال شاهد فيه« »بأنَّ األصل الرواية  قول بعضهم يحتمل أن يكون الحديث مرويًّ
قال:  ثم  معناه«)1(،  ما  قال  بقوله:  لذلك  الراوي  أشاَر  بالمعنى  الرواية  فإذا قصد  باللَّفظ، 
وهو  الشرعيَّة،  األحكام  على  باألحاديث  االستدالل  عدم  منُه  ق  يتطرَّ الباب  هذا  »وَفْتُح 

ُمخالٌِف لإلجماع«)2(.

بَّان؛ فقد استشهَد به في »حاشيته« كثيًرا)3(، َأْذُكُر ِمن ذلك على سبيل الِمثال:  ا الصَّ أمَّ
ا( في النَّادر، بحديث النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  استشهاده في حذف الفاء ِمن الُجملة الواقعة جواًبا لِـ)أمَّ
ا  ▲ -: )أمَّ الوادي«)4(، وبقول عائشة -  إذ ينحدُر في  إليه؛  أنُظر  ا ُموَسى كأنِّي  »أمَّ

الذين جمُعوا بين الحجِّ والُعمرة؛ طافوا طواًفا واحًدا()5(.

 ) واستشهد األمير في »حاشيته على الُمغنِي«)6(، ِمن ذلك مثاًل استشهاده على أنَّ )َقطُّ
الّشائع، وتقل في اإلثبات )متابًعا ابن مالك في مذهبه(، كقول بعض  تختصُّ بالنَّفي في 
(؛ أي: )أكثر ُوجودنا  الة في السفر مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أكثر ما ُكنَّا َقطُّ الصحابة: )قصرنا الصَّ

فيما مضى()7(.

ا( في غير الضرورة بقلَّة، بحديث للنبيِّ ُيخاطُِب  كما استشهد على حذف فاء جواب )أمَّ

)1(  »حاشية السجاعي على شرح القطر« )ص94(.
)2( المصدر نفسه )ص94(.

بَّان«، ُينَظر مثاًل: )4/1، 75، 76، 118، 153، 6/2، 47، 131(. )3(  »حاشية الصَّ
)4( أخرَجُه البخاريُّ في »صحيِحه« )1555، 3355، 5913(، وُمسلٌم في »صحيِحه« )رقم166(.

)5(  »حاشية الصبَّان« )45/4، 222، 258، 201/3، 213، 308، 34/4، 45، 72(، وقول عائشة باللفظ المزبور 
في »صحيح البخاري« )1638(، وُتحذف الفاء - على األصح - مع قول أغنت عنه حكايته، نحو قوله - تعالى 
أكفرتم،  فُيقال لهم:  تقدير:  إيمانكم( ]آل عمران:106[، على  بعد  أكفرتم  الذين اسودت وجوههم  -: )فأما 
النثر مع ندرته، واآلخر: اختصاصه بالضرورة، وانُظر المسألة  ولهم في غير هذا الموضع قوالن: الجواز في 
»المقتضب« )354/2-355 و27/3(،  »الكتاب« )312/2(،  فيها في:  مع شواهدها وتوجيهها والمناقشة 

»حروف المعاني« )64(، »شرح الكافية الشافية« )1648/3(، »همع الهوامع« )356-354/4(.
بيب«، ُينَظر مثاًل: )50/1، 78، 139، 156، 157، 64/2، 66، 81، 165(. )6(  »حاشية األمير على ُمغنِي اللَّ

)7( المصدر نفسه )139/1(، وانُظر »شواهد التوضيح« )ص190 و193(، والحديث في »صحيح البخاري« رقم 
ى بنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين«. )1656( عن حارثة بن وهب الخزاعي، ولفظه: »صلَّ
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ُجُل، فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة  ا الرَّ ا بعُد ما باُل ِرجاٍل...«)1(، وقوله: »أمَّ األنصار: »أمَّ
في قربته«)2(.

بَّان مثاًل. ين كالصَّ وهو في هذا ُمتابِع البن مالك ولغيره ِمن النحويِّ

وقد استشهد الخضري باألحاديث كثيًرا)3(، كاستشهاده على أنَّ في )أب وأخ وحم( 
لغًة ثانية؛ هي مجيئها باأللف ُمطَلًقا، بحديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما َصنََع أبا جهل«)4(، وهي 
َقَوَد في مثقل، ولو  لغة بني الحارث وخثعم وزبيد، وعلى هذه اللغة قال أبو حنيفة: »ال 

ضربه بأبا قبيس«)5(.

أصحاب  ِمن  ِذْكُرُهم  َسَلَف  ن  عمَّ الحديث  على  اعتماًدا  يقل  ال  كان  فالخضري 
ه على َمن كان يدفع االستشهاد بالحديث، الحتمال روايته بالمعنى،  الحواشي، بدليل ردَّ
ا قال: »إنَّ ذلك يرفع الوثوق باألحاديث، ويسدُّ باب االحتجاج بها، مع أنَّ األصل عدم  وممَّ
بالمعنى  واية  الرِّ َز  َجوَّ بأعيانهم وتشديدهم في ضبطها، وَمن  نقلها  يهم في  لتحرِّ التَّبديل؛ 

)1( هذا لفظ البخاري في »صحيحه« )2168(، والحديث في »الصحيح« في مواطن عديدة ُتخرجه من مواطن 
الشاهد، انُظر باألرقام )456، 1493، 2155، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 
 ،6758  ،6754  ،6751  ،6717  ،5430  ،5284  ،5279  ،5097  ،2735  ،2729  ،2726  ،2717

.)6760
فيه  فدخَلت  ة،  الجادَّ على  ولفظه   ،)1780( »صحيحه«  في  مسلم  عند  والحديث   ،)50/1( نفسه  )2( المصدر 

)الفاء( على )قد(.
)3(  »حاشية الخضري على شرح ابن عقيل«، ُينَظر مثاًل: )39/1، 61، 63، 95، 105، 107، 161(.

يوطيُّ في »التوشيح« )2491/6(: )4( قال السُّ
ل هو الثابت، وهو على ُلَغة كنانة، أو منصوب بأعني، أو نداء؛ أي:  »)أنت أبا جهل(؛ للُمستملي: »أبو«، واألوَّ

ها الثالث«. أنت المقتول يا أبا جهل، أقوال، أصحُّ
ُقْلُت: وفي الطبعة السلطانية )74/5(: )أبو(، وكذا في النُّسخة التي بخطِّ الشيخ إسماعيل بن علي البقاعي 
)ت806هـ(، التي قال ابُن َحَجر عنها »في مجلدة واحدة، معدومة النظير، بيَعت بَأْزَيد ِمن عشرين مثقااًل«، إالَّ 
أنَّ في هامشها )ق313(: »أبا جهل، وفوقها رموز نسخ كل من: األصيلي والهروي والمستملي، وانُظر منها 

)ق593(.
وذكَر ابُن َحَجر في »الفتح« )344/7( أنَّ رواية األكثر »أبا«، وقال: »وللمستملي وحَده »أنت أبو جهل«، وذكَر 
ة توجيهات. ق بأنَّ ذلك كأنَّه ِمن إصالح بعض الرواة، وذكَر لها عدَّ أّن رواية ابن ُخزيمة: »أنت أبو جهل«، وعلَّ

انُظر التفصيل في »المسائل النحوية في فتح الباري« )220/1 -224(.
)5(  »حاشية الخضري« )39/1(.
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ة...  ُمعترٌف بأنَّه خالف األَْوَلى، وغلبُة الظَّنِّ كافية في األحكام الشرعيَّة فضاًل عن النحوياّ
ة في بابه«)1(. فبقي الحديث ُحجَّ

فهذا هو الَمْعُموُل به في ُكُتب النّحو، وما عداه فأثره قليل، وما هو في حقيقة األمر، 
، وهذا ما ُنبيِّنه تحت ُعنوان: إالَّ ُمراعاة شروط وضوابط عند االستدالل بالحديث النبويِّ

ِمن  الشريف،  النبوي  )الحديث  النايلة  علوان  الجبار  عبد  األستاذ  َمقالة  وانُظر   ،)107/1( نفسه  )1( المصدر 
ة »آداب الرافدين« العدد الثالث عشر، جمادى األولى )1401هـ(  مصادر الدرس النحوي( المنشور في مجلَّ

نيسان )1981م( )ص508 وما بعد(.
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ثالثًا: المتحفِّظون

هم الذين توسطوا بين المنع والجواز، فال يحتجون باألحاديث جملة، وال يتركون 
االحتجاج بها جملة، وإنما يجيزون االحتجاج باألحاديث التي ثبت أنها لفظ رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص، أما التي نقلت بالمعنى فال يحتج بها)1(.

وأشهر أصحاب هذا المذهب:

1  أبو إسحاق الشاطبي)2(:

جوز الشاطبي االحتجاج باألحاديث التي اعُتني بنقل ألفاظها، ككتابته ملسو هيلع هللا ىلص إلى وائل 
بن ُحجر، وكتابته إلى همدان، واألحاديث التي قصد بها بيان فصاحته ملسو هيلع هللا ىلص، فقال في كتابه 

»المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية«)3(:

»أما الحديث؛ فإنه قد خالف في االستشهاد به جميع المتقدمين، إذ ال نجد في كتاب 
نحوي منهم استدالاًل بحديث منقول عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال على وجه أذكره بحول الله - تعالى 

...-

ووجه تركهم للحديث أن يستشهدوا به: ما ثبت عندهم من نقله بالمعنى، وجواز ذلك 
ي األحكام الشرعية ال  عند األئمة، إذ المقصود األعظم عندهم فيه إنما هو المعنى، لتلقِّ

اللفظ...«.

وإذا فرض في الحديث ما نقل بلفظه، وعرف ذلك بنصٍّ أو قرينٍة تدل على االعتناء 

، والصواب حنيئٍذ ِذْكر ُشروط  فات ليس بمنهج علميٍّ يَّة ِمن أجل محترزات وتخوُّ )1( إغالق باب االحتجاج بالُكلِّ
يَّة، فتنبَّه، وال َتُكن ِمن الغاِفلين! َتزول بها المخاِوف، ال اإللغاء بالُكلِّ

)2( هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ ونحوي بارع. صاحب 
المصنفات الكثيرة، منها: »الموافقات« و»االعتصام« وله شرح على »ألفية ابن مالك« سماه »المقاصد الشافية 
مة تحقيقي لكلٍّ ِمن »االعتصام«  في شرح الخالصة الكافية«، توفي ♫ سنة )790 هـ(. انظر ترجمته في مقدِّ

)ص193(، و»الموافقات« )ص62(. 
ف. )3(  »المقاصد الشافية« )401/3-405( بتصرُّ
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باللفظ، صار ذلك المنقول أولى ما يحتجُّ به النَّْحويون واللغويون والبيانيون، ويبنون عليه 
علومهم.

»وعلى هذا نقول: إن الحديث في النقل ينقسم قسمين:

أحدهما: ما ُعرف أن المعتنى به فيه نقل ألفاظه لمقصوٍد خاصٍّ بها، فهذا يصحُّ االستشهاُد 
به في أحكام اللسان العربي، كاألحاديث المنقولة في االستدالل على فصاحة رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، ككتابه إلى همدان: » إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها...« الخ)1( وكتابه إلى وائل بن 

ُحْجر الذي يقول فيه: »في التِّيعة شاة ال مقورة األلياط وال ضناك«)2( إلى آخر ما كتب.

ومن هذا ما يروى: أن قوًما وفدوا إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »من أنتم؟«، فقالوا: بنو َغيَّان. 
النون  ابن جني بهذا الحديث على أن  بنو رشدان«)3(، فاستدل  أنتم  »بل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال 
في غيان زائدة، وأنه مشتقٌّ من الغي ال من الغين)4(، ألن مثل هذا مقصوٌد فيه نقل اللفظ، 

وينبني عليه منع الصرف وعدمه.

وروي أنَّ رجاًل قال: يا رسول الله، أيدالك الرجل امرأته؟ قال: »نعم إذا كان ُمْفَلًجا«، 
فقال أبو بكر ◙: ما قلَت له، وما قال لك رسول الله؟ فقال لي: قال - عليه السالم 
- لي: أيماطل الرجل امرأته؟ فقلت: نعم إذا كان فقيًرا«، فقال أبو بكر ◙: لقد طفت 
 ، في أحياء العرب، فما رأيت أفصح منك يا رسول الله. فقال: »وما يمنعني، وأنا ُقَرِشيٌّ

وُأرِضْعُت في بني سعد«)5(.

 )598/2( هشام«  ابن  و»سيرة   )433/3( و»الفائق«   )549-548/1( قتيبة  البن  الحديث«  »غريب  )1( انظر 
و»منال الطالب« )ص56-55(.

والفراع: جمع َفَرعة وهي أعالي الجبال، والوهاط: جمع وْهط وهو األرض المطمئنة.
والَعزاز: ما َصُلب من األرض.

)2( انظر »منال الطالب« )ص65-66، 70 -71( و»غريب الحديث« للخطابي )280،148/1( و»الفائق« )14/1(.
والتيعة: هي األربعون من الغنم، وقيل هي اسم ألدنى ما تجب فيه الزكاة من اإلبل والغنم وغيرها، ومقورة 

األلياط: مسترخية الجلود لهزالها، والضناك: المكتنزة اللحم.
)3( انظر »طبقات ابن سعد« )320/1(.

)4( انُظر »الخصائص« )250/1(، و»أدب التسمية في البيان النبوي« )ص145(.
و»فيض  و)260/4(،   )830/2( الحديث«  غريب  في  و»النهاية   ،)437/1( »الفائق«  في  منه  أطراًفا  )5( انظر 
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لم  بقوله  قال  ومن  مالك  وابن  اللفظ،  فيها  المتحرى  األحاديث  من  هذا  أمثال  إلى 
يفصلوا هذا التفصيل الضروري الذي ال بد منه، فبنوا األحكام على الحديث مطلًقا، وال 
أعرف له فيه من النحاة سلًفا إال أن ابن خروف يأتي بأحاديث في تمثيل جملة من المسائل، 
وقصده في الغالب ال يتبين في ذلك، حتى قال الشيخ أبو الحسن ابن الضائع: ال أدري هل 
يأتي بها بانًيا عليها أم هي مجرد التمثيل)1(، هذا معنى كالمه، وكأن ابن مالك بنى - والله 

أعلم - على القول بمنع رواية الحديث بالمعنى مطلًقا، وهو قول ضعيف.

أي َجْمٌع؛ منُهم: ن َذَهَب إلى هذا الرَّ وممَّ

ين الزركيش )حممد بن عبد اهلل بن هبادر الشافعي( )ت794هـ(: 2  بدر الدِّ

أنَّ  يجد  »التنقيح«)2(  ى  المسمَّ البخاري«  ِمن شرحه على »صحيح  الفاحص لصنيعه 
برواياته  َيقَبْله  ُمطَلًقا، ولم  يرفضه  لم  النبوي، فهو  بالحديث  منهَجه وسٌط في االحتجاج 
دة ُمطَلًقا، فإذا كان للحديث أقرب ِمن رواية استحسَن الزركشيُّ منها ما هو أقرب  المتعدِّ
»هي  أو  ة«)3(،  الجادَّ »على  بأنَّها  الرواية  هذه  وَوَصَف  العربيَّة،  قواعد  ِمن  المشهور  إلى 

واة)5(. ف الرُّ ح بأنَّها ِمن تصرُّ الوجه«)4(، ويصم األخرى بنقيض ذلك، بل قد يصرِّ

3  حممد بن إسامعيل الغرناطي:

تابع الشاطبيَّ على مذهبه هذا أبو عبد الله محمُد بُن إسماعيل الغرناطي )ت853( 

القدير« )44/3(.
)1( انُظر »شرح الجمل« )1/ق72(.

)2( انُظر منه - على سبيل المثال - )35/1، 341 و630/2، 784، 960 و1099-1098/3، 1157، 1130(.
)3(  »التنقيح« )1130/3(.
)4(  »التنقيح« )1055/3(.

ين الزركشي«، تحت )موقف الزركشي  )5(  »التنقيح« )784/2(، وانُظر تفصيل هذا في »الجهود النحويَّة لبدر الدِّ
ماميني وابن  كتور عادل فتحي رياض ُمناقشات الدَّ ُفه الدُّ ِمن االحتجاج بالحديث( )ص67-73(، وأورَد ُمؤلِّ
ة االحتجاج، واالختالف في التنزيل والتوجيه  د أنَّ مذهَبهم جميًعا صحَّ حجر في توجيه بعض األدلَّة، وهذا ُيؤكِّ

ألحاديث معّينة.
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في »األجوبة المرضية عن األسئلة النحوية« )المسألة الثانية والعشرون( )ق 140 -154( 
حيث عرض لمسألة االستدالل بالحديث، فذكر ابن مالك في ذلك، وساق كالم الشاطبيِّ 

السابق بتمامه في سبيل التأييد واالنتصار له.

4  حممود شكري اآللويس:

به  يصح  فيما  األمجاد  »إتحاف  كتابه  في  اآللوسي  شكري  محمود  فعل  وكذلك 
االستشهاد« )ص77-93( فقد عرض مذاهب النحاة في المسألة ثم ساق كالم الشاطبي 

فيها.

5  حممد اخلرض حسني:

التي  الشاطبي هذا في دراسته  استفاد من كالم  الخضر حسين  مة محمد  العالَّ ولعل 
في  بالحديث  »االستشهاد  عنوانها  كان  والتي  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  إلى  قدمها 
اللغة« وقد أعيد نشرها ضمن كتاب »دراسات في العربية وتاريخها« حيث حدد الباحث 

في دراسته ثالثة اتجاهات للحديث، تحكم مسار الحكم عليه من حيث االحتجاج:

األول: األحاديث التي يلزم االحتجاج بها.

الثاني: األحاديث التي يلزم عدم االحتجاج بها.

الثالث: األحاديث التي يصح أن يختلف فيها)1(.

وبناًء على هذا البحث المقدم أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة القرارات التالية:

»اجتمعت اللجنة التي ألفت للنظر في موضوع االحتجاج بالحديث في اللغة بناء على 
اقتراح فضيلة األستاذ الشيخ محمد الخضر حسين، وبعد البحث وضعت التقرير التالي:

بالمعنى،  روايتها  لجواز  النبوية  باألحاديث  االحتجاج  في  العربية  علماء  اختلف 
ولكثرة األعاجم في رواتها. وقد رأى المجمع االحتجاج ببعضها، في أحوال خاصة مبيَّنة 

)1( انظر »دراسات في العربية وتأريخها« )ص177-187( و»موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد الخضر 
حسين« )2726-2712/6(.
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فيما يأتي:

1- ال يحتج في العربية بحديث ال يوجد في الكتب المدونة، كالكتب الصحاح)1( الستة 
فما قبلها.

ن في هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآلتي: 2- يحتج بالحديث المدوَّ

أ - األحاديث المتواترة والمشهورة.

ب - األحاديث التي تستعمل ألفاظها بالعبادات.

ج - األحاديث التي تعد جوامع الكلم.

د - كتب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

هـ - األحاديث المروية لبيان أنه كان ملسو هيلع هللا ىلص يخاطب كل قوم بلغتهم.

و - األحاديث التي دّونها من نشأ بين العرب الفصحاء.

ز - األحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم ال يجيزون رواية الحديث بالمعنى، 
مثل: القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

ح - األحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة«)2(.

هذه  َوْفق  النبوي،  بالحديث  االحتجاج  تأييد  على  دراساتهم  في  المحدثون  وتتابع 
الشروط التي وضعها المجمع، ومن أمثلة ذلك الدراسة التي قام بها األستاذ سعيد األفغاني 
في كتابه »أصول النحو« وكذلك دراسة الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها »موقف النحاة 

، وأحاديُثه ِمن  تَّة صحاًحا(! بل فيها ما َنصَّ أصحاُبها على َضْعِفه ووهائه، كما يفعُل الترمذيُّ )1( ليست )الُكُتب السِّ
ا، وكأنَّه عمد إلى األحاديث الُمشتهرة على ألسنة فقهاء زمانه، فخرجها، وفي »ُسنن  ة ُمتفاوتة جدًّ حَّ حيث الصِّ
أبي داود« أحاديث ضعيفة، ولكنَّه عمَد في )الباب( على أرَجى إسناٍد لها، فكان عمُله دقيًقا، ُمريًحا للفقهاء، وفي 

ها ضعًفا »المجتبى« للنسائي. عف - وهو قليٌل -، وأقلُّ »ُسنن ابن ماجه« ضعاف كثير، إلى أقصى درجات الضَّ
اللغة  الرابع« )ص433-434( و»مجلة مجمع  العربية: دورة االنعقاد  اللغة  )2( انظر »محاضر جلسات مجمع 
العربية« )7/4( وكتاب »مجمع اللغة العربية في ثالثين عاًما« )القسم الثالث: ص3-4(، »القرارات النحوية 
الدار  العصيمي،  فارس  سعود  بن  خالد  إعداد   ،)678-677( بالقاهرة«  العربيَّة  اللغة  لمجمع  والتصريفيَّة 

التدمرية.
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من االحتجاج بالحديث الشريف« كما ألف الدكتور محمود فجال كتابين في هذه المسألة، 
النحو  في  بالحديث  االستشهاد  في  الحثيث  و»السير  العربي«  النحو  في  »الحديث  وهما 

العربي« عرض فيها أدلة المانعين وناقشها فقرة فقرة، وأورد األدلة على بطالنها وزيفها)1(.

ِمن  صحَّ  بما  االحتجاج  على  التركيز  ضرورة  وهي  ة،  مهمَّ مسألٌة  هنا  ُعبيدة:  أبو  قال 
ين وأهل  النحويِّ إذ راَجت أحاديث عند  َوْفق قواعد أهل الصنعة الحديثية،  الحديث على 
ثين - ِمن  اللُّغة، وتتابُعوا على االستشهاِد بها، وهي عندُهم ِمن الفصيح، إالَّ أنَّها - عند المحدِّ
غير الصحيح، فهذه ال تدُخل في دائرة االحتجاج، فالقاعدة العلميَّة )اثبت العرش ثم انُقش(.

في  َثَبَت  بما  االحتجاج  في  ُكون  يتشكَّ هذا  مع  تراُهم  ين  النحويِّ ِمن  والعَجب 
ة لها وال خطام، ولم تثبت  ون أحاديث ال أِزمَّ »الصحيَحين« ! ألموٍر نحويَّة خالفيَّة، ويمشُّ

البتَّة على قواعد أهل الصنعة.

ِمن  وحي  هو  إذ  النبوي؛  الحديث  فيه  بما   - الشرعيِّ  النصِّ  سمات  ِمن  كانت  ولما 
رورة الميل إلى االحتجاج بالثابت منه،  عند الله - عز وجل - الحاكمية، أصبح ِمن الضَّ
ألهل  فيه  والكلمة  واة،  الرُّ ِمن  فيه  ف  التصرُّ أّن  علمنا  لغوي،  قطعيٌّ  أصل  عاَرضنا  وإْن 
في  ر  التبحُّ بين  يجمع  َمن  إلى  بحاجة  التطبيقي  الميداني  البحُث  زال  وما  االختصاص، 
الحديث والنحو، وحينئٍذ تزول العقبات التي في التصور، وتعالج مؤاخذات المعترضين 
الِعْلمين،  بمقاييس  الروايات،  ألصح  وإعمال  دقيق،  توجيه  فيه  وجه  على  باالحتجاج 

فالواجب مع النُّصوص)اإلعمال ال اإلهمال(.

ويعجبني ما اقترَحُه بعُض ُمعاصِرينا ِمن ضرورة أن »تنهض جماعة ِمن رجال الحديث 
ل،  در األوَّ ن منها في الصَّ ل َتبَِعة تمييز األحاديث بعضها من بعض، ما ُدوِّ الشريف، وتتحمَّ

منهم، وسبقت  أحد  لم يخرج عليه  بأنه  القول  أبحاثِهم، ويكاد  في  المعاِصِرين  ِمن  كثيٌر  إليه  ماَل  الذي  )1( هذا 
كر: بحث الدكتور محمود حسني محمود »احتجاج النحويِّين  اإلشارة إلى غير واحٍد منها، ومما هو جديٌر بالذِّ
سنة  و4(،   3( المزدوج  العدد  الثانية،  السنة  األردني«،  العربية  غة  اللُّ »مجمع  ة  مجلَّ في  المنشور  بالحديث« 
بالحديث  »االستشهاد  رسالة  الطريقي  الله  عبد  بن  ياسر  وللباحث  )ص61-42(،  -1979م(  )1399هـ 
النبوي في المسائل النحوية«، نال بها درجة الماجستير ِمن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة في سنة 

)1430هـ(، ثم رأيتها منشورة في مجلدين عن دار كنوز إشبيليا سنة )1433هـ(.
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ن في غيره، وما ُطِعن في رجاله، وما سلم ِمن الطَّعن، وما ُعِرَف في نَقلته العجمة  وما ُدوِّ
ة طبًعا واكتساًبا، وما ُعِرَف عنه غير ذلك«، قال: راية اللغويَّ وعدم الدِّ

وَضْعًفا،  ًة  ُقوَّ األحاديث  هذه  على  ة  اللغويَّ أحكاَمُهم  يصدروا  أن  للنُّحاة  »وعندئٍذ 
ًة وخطًأ«. قاله األستاذ عبد الفتَّاح سليم في كتاب »المعيار في التخطئة والتصويب«  وصحَّ

.)111- 110(

وُيالَحظ - ضرورة - بهذا الصدد أنَّ األحكام ُمتداِخَلة، وينبغي أن يبقى العمالن - 
ثين - ُمتواصَلين، وليس لهذه إالَّ الكبار ِمن أهل االختصاص  أعني: عمل النُّحاة والمحدِّ
ان بن مسلم، فإنَّه كان يجيُء إلى األخفش، وإلى أصحاب  ِمن ُكلِّ ِعْلٍم، كما كان يعمل عفَّ
أبا حاتم  يعني:  بهذا -  له األخفش: عليك  فقال  ُيْعِربه،  الحديث  فيعرض عليهم  النحو، 
ان - بعد ذلك - يجيئني،  جستاني النحوي -، قال أبو حاتم: فكان عفَّ سهل بن محمد السِّ

حتَّى عرض عليَّ حديًثا كثيًرا)1(.

ِمن  أحسن،  هي  التي  إلى  للوصول  أقوم،  هي  بالتي  المعارضة  يصلح:  الذي  فهذا 
ر في علم العربيَّة، وياليتنا نظفر  خالل إعمال قواعد الصنعة الحديثيَّة، وعدم إهدار المقرَّ
جستاني، فإنَّ  ان بن مسلم، وأبي حاتم السِّ بالماجريات التفصيليَّة لما كان يحصل بين عفَّ

فيها توسعة للبحث، وطريقة عملية للمعالجة.

ثين، وأسبابه، وطريقة  وَمن رام هذا البحث فال ُبدَّ له ِمن دراسة التصحيف عند المحدِّ
إصالحهم  وطريقة  الرواة،  تغيير  لقضيَّة  الواسعة  الميدانية  والدراسة  له،  العلماء  معالجة 
ثين وخطر  للحن والتصحيف، مع ضرورة التركيز على ضوابط تحرير األلفاظ عند المحدِّ

إهمالها)2(.

وقد أحسَن مجمع اللغة العربية بتقريره السابق، بيد أنَّ حصره االحتجاج باألحاديث 

)1(  »فتح المغيث« )167/3(، »تدريب الراوي« )73/2(.
عند  األلفاظ  تحرير  »ضوابط  بحث   - الله  حفظه   - العيساوي  خلف  بن  يوسف  العراقي  الباحث  )2( ألخينا 
يات العصر(، منشور  م لـ)ندوة الحديث الشريف وتحدِّ ثين، وخطر إهمالها بين المعاصِرين«، وهو ُمقدَّ المحدِّ

في ُدَبي، كلية الدراسات العربية واإلسالمية، )18-20 صفر سنة 1426هـ/28-30 مارس 2005م(.
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المتواترة والمشهورة فيه نظر؛ ألنَّ عامة األحاديث النبوية هي أحاديث آحاد، وكذا حصره 
األحاديث التي تستعمل ألفاظها بالعبادات، فهي داخلة تحصيل حاصل تحت األحاديث 
كثيرة  ألحاديث  هدر  بالعبادات  االستعمال  حصر  وفي  بالمعنى،  روايتها  يجوز  ال  التي 
ة)1(، واألمور المذكورة ضوابط كلية، واألمور التفصيلية عند أهل الصنعة  عليها نور النبوَّ

الحديثيَّة، والله - تعالى - أعلم.

وأخيًرا؛ َأستغِرب من أمر، وهو: كيف تلقى الباحثون كالم أبي حيان ومن بعده من 
المانعين، في نفيهم أن يكون أحد من النحاة السابقين البن مالك، احتج بالحديث النبوي، 
فراح المجوزون في دراساتهم - كالتي أسلفنا ذكرها قريًبا - محاولين تعليل هذه الحجة 
بعد التسليم بثبوتها ووقوعها دون تحقيق واستقراء، فنرى أن بعضهم راح يبحث في أمر 
جواز الرواية بالمعنى، واآلخر فيما يتعلق بالرواة وعجمتهم، غير أننا لو تتبعنا كتب النحو، 
بالقليلة،  نتائج مرضية، وأرقاًما ليست  التي فيها، لوجدنا  النحوية  الشواهد  وُقمنا بحصر 
ولقد قام بذلك الدكتور حسن موسى الشاعر في كتابه »النحاة والحديث النبوي«)2( فقد 
الحديث  من  التي  الشواهد  بحصر  وقام  المشهورة،  النحو  كتب  من  كتاًبا  عشرين  تتبع 
النبوي، فوجدها تصل إلى )650( حديًثا، وهو عدد قليل إذا ما قوبل بالشعر، والسبب 
في ذلك على حد قول الباحث: »أنَّ ُسوَق الشعر كانت رائجًة، ومادته كانت جاهزة وقريبة 
مما يسهل أخذها واالعتماد عليها، بخالف الحديث النبوي الذي لم يتيسر للنحاة األوائل 

بشكل مجموع منظم«)3(.

ولعلك ترى - أخي القارئ - أنَّ األحاديث النبوية الشريفة كانت موجودة في بطون 
كتب النحو العربي منذ نشأته، مما يفند حجة أبي حيان وإن قلَّ عددها.

االحتجاج  من  النحاة  »موقف  كتابها  في  الحديثي  خديجة  الدكتورة  قامت  كما 

)1( تنبَّه لهذا ناظر الجيش في »تمهيد القواعد« )4410/9 -4411(، وساَق حديَثين في غير العبادات، جَزم أنَّ 
ألفاظهما لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وسبق كالمه بطوله.

)2( انُظر )ص94-92(.
)3(  »النُّحاة والحديث النبوي« )ص134(.
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النحاة  من  عدد  احتجاج  خاللها  من  وأثبتت  المتقدمة،  النحو  كتب  بتتبع  بالحديث«)1( 
الكبار بالحديث في النحو، ومنهم: أبو عمرو بن مالك، والخليل بن أحمد الفراهيدي، 
وأبو  والنحاس،  والزجاجي،  األنباري،  وابن  السراج،  وابن  د،  والمبرِّ والفراء،  وسيبويه، 

علي الفارسي وغيرهم. وهذا التتبع يقطع ببطالن زعم أبي حيان ومن تبعه.

ين َقْبَل ابن خروف وابن مالك كاُنوا يعتمُدون على الحديث قلياًل  فالثابت أنَّ النحويِّ
في دراساتهم، فال حاجة بعد هذا لترديد مزاعم عدم االستشهاد، وإذا كان هذا غير ُمقنِع 
الّتناُقض الحاصل في إنكار أبي حيَّان استشهاد  ر لنا  َفْلُيَفسِّ د تلك المزاعم،  ُيردِّ لمن بقي 
ابن مالك بالحديث، وقيامه هو نفسه بما عاب به الرجل وأنكره عليه، وقد َذَكَر هذا قديًما 
ابُن الطيِّب الفاسي )1170هـ(، فقال: »بل رأيُت االستدالل بالحديث في كالم أبي حيَّان 
ات، وال سيَّما في مسائل الصرف، إالَّ أنَّه ال يقرُّ له عماد، فهو كلَّ حين في اجتهاد«)2(،  مرَّ
على  اعتمَد  قد  حيَّان  أبا  أنَّ  َظَهَر  حيُث  الباحثين)3(،  ِمن  غيري  رآُه  كما  صحيًحا  ورأيُته 

يَّة تماًما كما كان ابُن مالك يفعل. الحديث في إثبات القواعد الُكلِّ

ر بقلَّة إذا حذف المعدود،  ِمن ذلك - مثاًل - استشهاده على حذف تاء العدد الُمذكَّ
وذلك عند كالِمه على قولِه - تعالى -: ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ ]طه:104[، حيث قال: »حَكى 
َأْتَبَعُه  »ُثمَّ  الحديث:  في  ما جاء  هر عشًرا، ومنه  الشَّ ِمن  ُصمنا  الجراح:  أبي  الكسائيُّ عن 
ام، وحسن الحذف هنا َكْون ذلك فاصلة رأس آية، وهي:  ال«)4(؛ ُيريد: ستَّة أيَّ بستٍّ ِمن شوَّ

﴿ژ ڑ ڑ ک...﴾ ]طه:104[«)5(.

وكان يعتمُد أحياًنا على الحديث وحَده في تقرير قاعدة ورد مخالف لها، كما فعل 
اج )311هـ(، إْذ ردَّ قوله بعدم جواز َوْصف معمول الصفة المشبَّهة معتمًدا على  جَّ مع الزَّ

)1( انُظر )ص179-42(.
)2(  »تحرير الرواية في تقرير الكفاية« )99-98(.

)ص334- النحو«  في  واالستشهاد  و»الشواهد  الحديثي،  لخديجة  )ص440(  النحوي«  حيَّان  »أبو  )3( ُينَظر 
335( لعبد الجبَّار علوان النايلة.

)4( أخرَجه ُمسلم في »صحيِحه« رقم )1164( ِمن حديث أبي أيُّوب األنصاري.
)5(  »البحر المحيط« )279/6(.
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الحديث وحده، فقال: »واعَلم أنَّه يجوز أن يّتبع معمول الصفة الُمشبَّهة بجميع الّتوابع ما 
اج، وقد جاء في الحديث في صفة  جَّ عدا الصفة؛ فإنَّه لم يسمع من كالمهم، هكذا زعم الزَّ
ال: »أعور عينه اليمنى«)1( و)اليمنى( صفة لـ)عينه(، وهو معموٌل للصفة، فينبغي أن  جَّ الدَّ
ينظر في ذلك«)2(، كذلك استشهاُدُه بالحديث على مجيء )َبْيد( لالستثناء مشابهة لـ)غير( 
( وصلتها نحو  ا )َبْيَد( فإّنها ُتساوي )غير( في االستثناء الُمنقطِع ُمضاًفا لـ)أنَّ بقوله: »فأمَّ
اد، َبْيَد أنِّي ِمن ُقريش، واسُترِضعت في بني سعد«)3(،  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أفصح َمن نطَق بالضَّ

ومثل هذا كثير)4(.

فهل بعد هذا ُيؤَخذ بأقوال َمن َمنََع غيره عمل شيء، وأنكره عليه، ثم قام هو بما منع 
ة الحديث،  حيح سواء من حيث أصل صحَّ ع، فاستدلَّ بغيِر الصَّ وأنكر؟ على وجٍه فيه توسُّ
 - ائع  الضَّ ابن  وَسَلُفه   - أورَدها  التي  فالُحَجج  ؛  كلٍّ ومع  الشاهد،  موطن  ثبوت  عدم  أو 

واهية، ال َتِقُف أمام التَّفنيد.

استشهاِده  كثرَة  مالٍك  ابَن  حيَّان  أبو  انتقَد  ولَِم  التَّناُقض؟  هذا  سرُّ  ما  نسأل  أن  ولنا 
بالحديث  استشهادهم  ِمن  أكثُروا  الذين  ُمعاِصِريه  ِمن  غيره  ينتقد  َلْم  ولَِم  بالحديث؟ 
ر النَّاس  ضي مثاًل؟ وُربَّما ُيقال: إنَّه انتقد َمن عني بشرح كتبه »فأبو حيَّان هو الذي جسَّ كالرَّ
أالَّ  نفَسه  وألزم  غامضها...  لهم  وَشَرَح  قراءتها،  في  َبهم  ورغَّ مالك،  ابن  مصنَّفات  على 
ولقد  مصنَّفاته«)5(،  أو  مالك«  ابن  »تسهيل  في  أو  سيبويه«  »كتاب  في  إالَّ  تالميذه  يقرئ 
ْلُت إلى أنَّ أبا حيَّان كان ُمتحاِماًل على ابن مالك)6(، »فقد  ْضُت لهذا التَّناُقض، وتوصَّ َتَعرَّ

واة، وأنَّها مرويَّة بالمعنى! دات بعض الرُّ فظة ِمن تفرُّ )1( سبق تخريُجه، وإثبات أنَّ هذه اللَّ
الك« )ص266(، تحقيق سدني جليزر، نشر في نيوهافن - أمريكيا، سنة )1947م(. )2(  »منهج السَّ

»معناه  )ص95(:  الحسنة«  »المقاصد  في  السخاويُّ  قال  ؛  يصحَّ لم  والحديث  )ص177(،  نفسه  )3( المصدر 
صحيح، ولكن ال أصَل له، كما قاله ابن كثير«.

الك« )ص206، 246، 279، 302، 306، 390،  )4( ُينَظر »البحر المحيط« )290/1، 209/6(، و»منهج السَّ
411- مثاًل(.

« )ص328(. )5(  »أبو حيَّان النحويُّ
واهد واالستشهاد في النحو« )ص335(. )6( ُينَظر »الشَّ



56

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

الُمصطلحات  في  خاَلَفُه  فقد  آرائه«)1(،  في  وُيخالفه  حيَّان،  أبو  له  ى  يتصدَّ َمن  أكثر  كان 
ابن مالك،  ُيخالِف  أبا حيَّان  الك« يجد  السَّ إلى »منهج  ة والحدود)2(، وَمن يرجع  النحويَّ
قبائل  بُلغات  اعتدَّ  بأنَّه  التسهيل«  في »شرح  انتقَده  كما  المسائل)3(،  ِمن  كثيٍر  في  وينتقده 
لم َيْعَتدَّ الُعلماء بفصاحة أهِلها، كقبيلة لخم وجذام وقضاعة، وقال: »ليس ذلك ِمن عادة 
أن«)4(، وقال عنه أيًضا: »ال يحتمل المباحثة، وال يثبت للمناقشة، ولم أجد له  ة هذا الشَّ أئمَّ
شيًخا مشهوًرا ُيعتَمُد عليه، وُيرَجع في حلِّ المشكالت إليه«)5(، وقال: »وال صحب من له 

التمييز في هذا الفن، واالستبحار واإلمامة«، وردَّ عليه ناظر الجيش، فقال:

»فما أعرف ِمن أين له ِعلُم ذلك حتَّى ينفيه«؟ وكأنَّه ُيشير بذلك إلى أنَّه ما صحب أبا 
علي الشلوبين وال قرأ عليه، كما اتَّفَق ذلك للنخبة الشلوبينية كابن عصفور وابن الضائع 
واألْبِذيِّ وابن هشام وابن أبي الربيع، وأصحابهم، وهذا أمٌر عجيب، فإنَّ الله - تعالى - 
ِمن َكَرِمِه وإنعاِمه على عباده لم يحصر العلم في ناحية وال في إنسان، بل َفْضل الله ُمنتِشر 
في الجهات، ومبثوث في العباد، وال يختصَّ بجهة دون جهة، وال بإنساٍن ُدوَن آَخر، وهْب 
أنَّه صحب َمن له اإلمامة في الفن، أو َمن ليست له اإلمامة، أليَس اللُه - تعالى - قد أنعَم 
عليه وأوصَله عن هذا العلم إلى ما لم يصل إليه من صحب من له من التمييز في هذا الفن 

واالستبحار - كما ذكَر - واإلمامة.

ا قوله عنه: إنَّه تضُعف استنباطاُته ِمن كالم سيبويه، وَينُسب إليه مذاهَب، ويفهم  وأمَّ
ِمن كالمه مفاهيم لم يذهب سيبويه إليها، وال أرادها، وإن منها كذا وكذا، ومنها كذا وكذا، 
إلى آخر كالمه، فهذا عجب ِمن الشيخ كيف يصدر عنه هذا في حقِّ مثل هذا اإلمام الكبير 
إنَّه نظم في هذا الفن كثيًرا ونثر، وأنَّه جمع  ه:  المشهود له بالتبريز، الذي قال هو في حقِّ

)1( ُينَظر »المدارس النحويَّة« )ص324( لشوقي ضيف.
)2( ُينَظر »أبو حيان النحوي« )ص337-336(.

الك« )ص2، 6، 74، 75، 81، 100، 199، 310، 342، 358، 349، 357، 376، 400،  )3( ُينَظر »منهج السَّ
404-405، 408( مثاًل.

)4(  »االقتراح« )ص20(.
)5(  »بغية الوعاة« )130/1(.
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الدواوين  ومطالعة  الكتب  ومراجعة  به،  غل  والشَّ الفن  بهذا  االشتغال  على  باعتكافه   -
كثيًرا  منها  وإن  نوادر وعجائب،  منها  العلم غرائب، وحوت مصنفاته  ِمن هذا   - الغريبة 
استخرجه ِمن أشعار العرب وكُتب اللغة، فمن شهد له بأنه وصل إلى هذه الرتبة التي هي 
رتبة االجتهاد لقوله: إنه استخرج كثيًرا ِمن اشعار العرب وُكُتب اللغة، وال شك أن هذه 
وظيفة المجتهد، كيف يقول فيه: إنَّه ضعيف االستنباط ِمن كالم سيبويه، وأنه يفهم غير 

المراد، وأنه... وأنه...؟

علمه  انتشر  رجل  في  نقًصا  ذلك  كيف  أعرف  فما  شيخ،  له  يعلم  لم  إنه  قوله:  ا  وأمَّ
ة الواضحة  حه غيُره باألدلَّ وانتهى إلى رتبة بلغ بها أن يصحح ما أبطله غيره، ويبطل ما صحَّ
إلى  ُأستاِذه، وانُظر  َز على  َبرَّ فاَق شيَخه، وخادم  الراجحة؟ وكم ِمن طالٍب  والُمستندات 
العلماء الكبار المشهورين ِمن أهل الفنون الذين اعترف الناُس لهم بأنهم ارتقوا في فنونهم 
عليه  اشتغلوا  َمن  على  كر  الذِّ في  ِمين  ُمتقدِّ كانوا  هل  تلحق،  ال  التي  نِيَّة  السَّ المراتب  إلى 

اًل؟ وأخذوا عنه أوَّ
والطالب ال ُبدَّ له ِمن شيٍخ ُموفَّق، ولكن إنَّما يحتاج إليه في حلِّ الكتاب الذي يقرأه عليه 
ًرا وتصديًقا بحيث تصير  وتبيين المقصود ِمن ُكلِّ باب ِمن ذلك الكتاب، وتقرير مسائله تصوُّ
له أهليٌَّة لَفْهم ما ُيطالِعه ِمن ُكُتب ذلك الفن، والتمييز بين الصحيح والفاسد ِمن مسائله، فإذا 
اًل لما هو بصدده،  أعطاه الله - تعالى - مع ذلك صحة فكر وقوة إدراك، واستمرَّ عاكًفا محصِّ
الُعلوُم منًحا  »وإذا كانت  فقد يصل إلى أضعاف ما وصَل إليه شيُخه، وقد قال المصنِّف: 
رين ما َعُسر على كثيٍر ِمن  إلهيَّة، ومواهب اختصاصية، فغيُر ُمستبعد أن يدخر لبعض المتأخِّ
ِمين«، ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - كان في خاطره أن النحو الذي وصل إليه  المتقدِّ
ُرون ِمن المغاربة كاألستاذ أبي علي الشلوبين وُتبَّاِعه - رحمهم الله تعالى - لم يصل  المتأخِّ
إليه غيرهم، فلما رأى كتب المصنِّف وما أبرزه من النوادر والغرائب والعجائب، لم يبعد أن 
حصل في النفس حسٌد ما، وكأن المصنِّف استشعر وقوَع ذلك، فلهذا قال بعَد كالِمه الذي 

م: »أعاذنا اللُه ِمن حسٍد َيُسدُّ باب اإلنصاف، ويصدُّ عن جميل األوصاف«)1(. تقدَّ

)1(  »تمهيد القواعد« )4412-4411/9(.
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فأبو حيَّان إذن لم ينتقد ابن مالك في اعتماده على الحديث فحسب، وإنَّما في جميع 
ب أبي حيَّان إلى  المجاالت، وهذا ما دفع »أكثر القدماء والمْحَدثِين إلى أن ينسبوا تعصُّ
الحسد الشخصي الذي َمْبَعثه ُشهرة ابن مالك وعظمته العلميَّة ومنزلته بين النَّاس في ذلك 

العصر«)1(.

في  الحديث  يَّة  بُحجِّ ارتباطه  ة  ولشدَّ بالمعنى؛  الحديث  رواية  موضوع  وألهميَّة 
االستدالل بالعربيَّة، فقد أحببنا بسط الكالم فيه تحت عنوان:

ريف ِمن مصادر الدرس  )1(  »أبو حيَّان النحوي« )ص328( لخديجة الحديثي، وُتنَظر مقالة )الحديث النبويُّ الشَّ
جمادى  عشر(،  الثالث  )العدد  الرافدين«  »آداب  ة  مجلَّ في  المنشورة  النايلة،  علوان  الجبَّار  لعبد  النحوي( 

األولى، )1401هـ - نيسان 1981م( )ص524-522(.
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ُشبَهٌ وَرُدود

بهة األوىل: رواية احلديث باملعنى:  • الشُّ

بل  بالمعنى،  الرواية  تجوز  ال  الحديث:  في  التحري  وأهل  السلف  من  طائفة  قالت 
يجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم وال تأخير، وال زيادة وال حذف، ولم يفرق أصحاب 
هذا القول بين العالم بمعنى الكالم وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما ال ينوب، 

وبين غير العالم بذلك.

وذهب بعض القائلين بهذا القول إلى التشديد، فلم يجيزوا تقديم كلمة على كلمة، وال 
حرف على حرف آخر، وال إبدال حرف بآخر، وال زيادة حرف وال حذفه، فضاًل عن أكثر، 
وال تخفيف ثقيل وال تثقيل خفيف، وال رفع منصوب وال نصب مجرور أو مرفوع ولو لم 
يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ، ولو خالف اللغة الفصيحة، وكذا 

لو كان َلْحنًا، كما َبيََّن تفصيل هذا كله الخطيُب في »الكفاية« )287-265(.

معمر  وأبو  الباهلي،  أمامة  وأبو  عمر،  وابن  هريرة،  أبو  منهم:  جمع  عن  وأسنده 
بن خالد،  بن عمير، ووهيب  الملك  بن طاوس، وعبد  الله  وابن سيرين، وعبد  الهذلي، 
وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد بن زريع، وإسماعيل ابن عليَّة، وهو محكي عن جمع غير 
المذكورين، مثل: عمر بن الخطاب، وزيد بن أرقم، ومالك بن أنس، وابن شهاب، ويحيى 
بن سعيد، وابن ُجَرْيج، وإبراهيم بن ميسرة، والقاسم بن محمد، ورجاء بن َحْيَوَة، وثعلب؛ 
وكان يقول: »ما من لفظ من األلفاظ المتواطئة والمترادفة في كالم العرب إال بينها وبين 
صاحبتها فرق، وإن لطفت ودقت، كقولك: بلى ونعم، وأقبِْل وتعال« حكاه عنه صاحب 

»المسودة« )281(.

والمنع بإطالق هو مذهب أبي بكر الرازي من الحنفية، وبه قال بعض المحدثين وطائفة 
من الفقهاء واألصوليين من الشافعية وغيرهم، وهو مذهب الظاهرية.

عن  المنع  نقله  إثر  على  قال  فإنه   )180( »اإللماع«  في  عياض  القاضي  جنح  وإليه 
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﴿ڭ  متباينة  وأفهامهم  مختلف،  الناس  نظر  فإنَّ  الصواب،   ♫ قاله  »وما  مالك: 
»ورب حامل فقه إلى من  ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]يوسف:76[، كما قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
هو أفقه منه«)1(، فإذا أدى اللَّفَظ أِمَن الغلط، واجتهد كل َمن ُبلِّغ إليه فيه، وبقي على حاله 

ث. لمن يأتي بعُد، وهو َأْنَزُه للراوي، وأخلص للمحدِّ

وال يحتجُّ باختالف الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة، فإنهم شاهدوا 
قرائن تلك األلفاظ، وأسباب تلك األحاديث، وفهموا معانيها حقيقًة، فعبَّروا عنها بما اتفق 
لهم من العبارات، إذ كانت محافظتهم على معانيها التي شاهدوها، واأللفاُظ ترجمة عنها.

ُتستخرج  منها  التي  إليهم  المبلَّغة  األلفاظ  على  أواًل  فالمحافظة  بعدهم،  من  وأما 
ث على المعنى،  ى، وُتسوِمح في العبارات، والتحدُّ المعاني، فما لم ُتضبط األلفاظ وُتَتحرَّ

انحلَّ النظم، واتسع الخرق«)2(.

غير  الثقة  برواية  االحتجاج  ترك  إلى   )78/1( »المجروحين«  في  حبان  ابن  وذهب 
الفقيه إذا حدث من حفظه، بناًء على هذا األصل، وهو مذهب شاذ)3(.

في  وأحمد   ،)4105 )1375/2/رقم  نيا(  بالدُّ الهّم  باب  هد،  الزُّ )كتاب  َنن«  »السُّ في  ماَجه  ابُن  )1( أخرَجه 
هد« رقم  َنن« )75/1(، وابُن أبي عاصم في »الزُّ »الُمسَند« )183/5(، و»الزهد« )33(، والدارمي في »السُّ
)163(، وابُن ِحبَّان في »الصحيح« )رقم67، 68- اإلحسان(، والطبراني في »الكبير« )158/5(، وأبو ُنَعيم 
نيا« رقم )352(، وابُن عبد الَبرِّ في »الجامع« رقم  نيا في »ذمُّ الدُّ في »أخبار أصبهان« )354/1(، وابُن أبي الدُّ
ان، عن أبيه، عن  )184( ِمن ُطُرق عن ُشعبة، عن ُعَمر بن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبان بن ُعثمان بن عفَّ

زيد ابن ثابت مرفوًعا.
َحُه البوصيري في »زوائد ابن ماجه« )270/3 -271/رقم 1454(، والمنذري في  وإسناُده صحيح، صحَّ

»الترغيب والترهيب« )121/4(، وشيُخنا األلباني في »الصحيحة« رقم )404(.
َمة  ُمقدِّ في  وتراها  بـ)التصحيف(  ة  المختصَّ الُكُتب  في  عليها  المترتِّبة  اآلثار  مع  المباحث  هذه  دقائق  )2( تجد 
كتور أحمد بن عبد الكريم نجيب لكتاب  َمة الدُّ األستاذ الشيخ محمود ميرة لـ »تصحيفات المحدثين«، ومقدِّ
المراكشي  الله  عبد  بن  محمد  بن  غير  الصَّ محمد  الله  عبد  ألبي  الحديث«  في  اللحن  بُحكم  المغيث  »فتح 
اإلفراني )ت1155هـ(، المنشور في مجّلة »َقْطر النََّدى«، العدد السابع، السنة الثانية، رمضان سنة )1431هـ( 
ثين في مكافحته« ألسطيري جمال. )ص183-417(، و»التصحيف وأثره في الحديث والفقه، وجهود المحدِّ

)3( انُظر رده في »شرح علل الترمذي« البن رجب )431/1 و837/2(.
»تقدمة   ،)534  ،540  ،538  ،535  ،534( الفاصل«  »المحدث  وحججهم:  والمانعين  المنع  في  وانُظر 
»شرح  )ص193(،  خيثمة  ألبي  »العلم«،   ،)162/7( سعد«  ابن  »طبقات  )ص143(،  والتعديل«  الجرح 



61

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

ثين لم يكونوا يروون  ولعلَّنا في سياق الردِّ على هذه الشبهة نذُكر أنَّ كثيًرا ِمن المحدِّ
هذا  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بأنَّ  عنها  اإلجابة  ُيمكن  الواحد  الحديث  رواية  واختالف  بالمعنى، 
دة، فكان ِمن الطَّبيعي أْن تختلَف األلفاُظ ِمن ُمناسبة إلى ُأخَرى،  الحديث في ُمناَسبات ُمتعدِّ
د الحادثة، تحتاج إلى َحْصر باالعتماد على االستقراء،  وتكوُن هنالك مرجحات على تعدُّ
وهذا - فيما أعلم - باب مغفل ِمن التأليف، وله أمثلة كثيرة في ُشروح الحديث، وال سيَّما 

»فتح الباري« البن حجر.

د الحادثة، أو مع فقدان القرائن واألمارات  وعلى فرض اختالف األلفاظ مع عدم تعدُّ
صين في هذا الِعلم يستطيع باالعتماد  ة على ذلك؛ فإنَّ صاحب الَمَلَكة ِمن الُمتخصِّ الدالَّ
على َجْمع الطُُّرق والشواهد أن يخلص منها إلى أصح األلفاظ التي قالها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولما 
ين هذه الَمَلكات؛ غلقوا باب االحتجاج بالحديث النبوي، وليست هكذا  فقد بعض اللغويِّ
ُتعاَلُج األُمور العلميَّة، كلما شككنا في شيٍء َأْهَمْلنا ُأصوَله)1( وغلَّقنا أبوابه، ويا ليت هؤالء 
وا أن يكوَن النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قد قالها؛ الْنَحَصَر الَمبحث معهم،  َوَقُفوا عند بعض األمثلة التي شكُّ
ر الدقيق المفصح عن أسباب اختالف  ولكن أتوا ِمن عدم التفنُّن في الُعلوم، وعدم التصوُّ
بدقَّة، ولذا؛  رها  لم يحسنوا تصوُّ التي هجَمت عليهم،  فالوساوس  الحديث،  الرواة في 
ي على الُمسلَّمات،  يَّات، والتعدِّ حاُروا، فلم يجدوا سبياًل إال وصل األبواب، وإلغاء الكلِّ
النظر في ُكُتب النحو على اختالف  الرياح عند  قاشق تذهب أدراج  ويكفينا أنَّ هذه الشَّ
 األمصار واألعصار، فإنَّها طافحة مليئة بظاهرة االستدالل بالحديث النبوي، وبيَّنَّا ذلك 
 - فيما أحسب - بما فيه مقنع، لمن أراد الوقوف على الحقيقة، والله الهادي والواقي.

العلل« )150/1 - ط العتر أو 434/1- ط المنار(، »المعلم« للمازري )280/1 -281- ط دار الغرب(، 
»البحر المحيط« )274/6(، »فتح المغيث« )214/2(، »المنهل الروي« )99(، »رسوم التحديث« )128(، 
-53( بالمعنى«  الحديث  رواية  في  المحدثين  »مناهج   ،)47-44( النبوي«  الحديث  في  بالمعنى  »الرواية 
59(. وانظر المسألة بشيء من البسط والتفصيل في »الكافي في علوم الحديث« )582-592( ألبي الحسن 

التبريزي، وتعليقي عليه.
رع، وهو  غة والشَّ ة في مسائل التوحيد، وُقل مثله في القياس في اللُّ )1( هكذا صنع َمن َزَعَم أنَّ اآلحاد ليس بُحجَّ
غات للتَّأويل، ومقدرات  رع، والبحث عن ُمسوِّ آفة )اإلثبات(، كما أنَّ آفة )االستنباط( الُخروج عن ظواهر الشَّ

كتور فالح الفهدي. لأللفاظ، واألصل عدم ذلك! وُينَظر »التَّأويل النحوي في الحديث الشريف« للدُّ
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َدة فيها زيادة على ما َذَكْرنا: بهة بنُقوالت ُمتعدِّ ونختم تفنيد هذه الشُّ

ردَّ الدماميني )828هـ( على أبي حيَّان في دعواه: »أن ما استند إليه ابُن مالك ال يتمُّ 
ق احتمال الرواية بالمعنَى فال ُيوثق بأن ذلك المحتجَّ به ِمن لفظه - عليه الصالة  له لتطرُّ

ة«. والسالم - حتَّى تقوم به الحجَّ

ة؛ منها: ب الدماميني)1( رأي ابن مالك، واحتجَّ له بأدلَّ فصوَّ

هو  الذي   ، الظَّنِّ َغَلَبة  المطلوب  وإنَّما  الباب،  هذا  في  بمطلوب  ليس  اليقين  أنَّ   -1
مناط األحكام الشرعيَّة، وكذا ما يتوقَّف عليه ِمن نقل ُمفرَدات األلفاظ، وقوانين اإلعراب، 

فالظنُّ في ذلك كاٍف.

عدم  األصل  ألن  ل؛  يبدَّ لم  به  المحتجَّ  المنقول  ذلك  أنَّ  الظنِّ  على  الغالب  أنَّ   -2
التَّبديل.

ي في نقل األحاديث شائع في َنقل األحاديث بين  3- أنَّ التشديد في الضبط والتحرِّ
ثين. النقلة والمحدِّ

وال  ن  ُيَدوَّ لم  فيما  هو  إنَّما  أجازه  َمن  عند  بالمعنى  النَّقل  جواز  في  الِخالف  أن   -4
ف فيه، وال تبديل ألفاظه بوجٍه ِمن الُوجوه ِمن  التَّصرُّ ن ال يجوز  ُكتَِب وُدوِّ ُكتِب، فالذي 

غير خالف.

الح: »إنَّ هذا الخالف - أي: نقل الحديث بالمعنى - ال نراُه جارًيا، وال  قال ابُن الصَّ
نته ُبطون الُكُتب، فليس ألحٍد أن يغيِّر لفظ شيء ِمن كتاب  أجراه الناس فيما نعَلم فيما تضمَّ

مصنَّف«. اهـ.

فساد  قبل  ل  األوَّ الصدر  في  وقع  المرويَّات  ِمن  وكثير  األحاديث  تدوين  جَرى  وقد 
اللُّغة العربّية؛ حين كان كالم أولئك المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ االحتجاج به، 

السراج  شيخيه  جواب  على  حسنة  لة  مطوَّ تعليقات  وله   ،)7-6/1( األدب«  »خزانة  صاحب  كالَمه  )1( َنَقَل 
ة  ة »قطر الندى« في )العدد الثاني( من )السنة األولى(، بتأريخ ذي الحجَّ البلقيني وابن خلدون، تراها في مجلَّ

سنة )1429هـ(.
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وغايته يومئٍذ تبديل لفظ بلفظ يصحُّ االحتجاج به.

أما محمد بن الطيِّب الفاسي المغربي )1170هـ( شاِرح »االقتراح« للسيوطي، فقد 
ة  بالمعنى، وبنَى كالَمه)1( على عدَّ بالحديث؛ ألنه مروي  بيَّن َعوار دعَوى ردِّ االحتجاج 

ُأمور منها:

يَّة به ال دليل فيه  وا بالحديث وال أثبُتوا القواعد الُكلِّ 1- أنَّ القول بأنَّ الُقداَمى لم يستدلُّ
ُزوَنه. على أنهم يمنعون ذلك، وال يجوِّ

2- إنَّ القول بأن األحاديث بأسرها ليس موثوًقا بأنها ِمن كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوٌل باطل.

ُزوا النقل بالمعنى، فالخالف فيه مشهور، فقد أجازه قوٌم  واة جوَّ ا القول بأنَّ الرَّ 3- أمَّ
ثين ومنَعُه آخُرون. ِمن المحدِّ

د  شدَّ ة  األئمَّ وبعض  واألصوليِّين،  والفقهاء  ثين  المحدِّ ِمن  كثيٌر  المنع  إلى  ذهب  بل 
د؛ حيث منَع تقديم حرف على حرف، وبعضهم قال بأنه ال  في الرواية بالمعنى غاية التشدُّ

تجوُز الرواية بالمعنى إالَّ لمن أحاَط بجميع دقائق اللغة.

مرَتين  الكالم  يعيد  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  كان  فقد  الواحدة؛  القصة  في  الروايات  د  تعدُّ ا  وأمَّ  -4
اه: »باب َمن أعاد األحاديث  وأكثر لقصد البيان وإزالة اإليهام، وقد َوَضَع البخاريُّ باًبا سمَّ

ثالًثا ليفهم منه«.

قال األُستاذ سعيد األفغاني في »أصول النحو« )47-46(:

ُنوا األحاديث ِمن عهد النبيِّ  واة - صحابة وتابعين - دوَّ »هذا إلى جانب كثيٍر ِمن الرُّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا عبُد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد الساعدي ِمن الصحابة الكرام.

ِمن  كان  ما  »انُظروا  أن  اآلفاق:  إلى  َيكُتب  )ت101هـ(،  العزيز  عبد  بن  ُعمر  وهذا 
حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أو ُسنَّته؛ فاكُتبوه«.

صبيح  بن  والربيع  )ت156هـ(،  عروبة  أبي  وابن  )ت124هـ(،  الزهري  كان  ثم 

)1( في كتابه »فيض نشر االنشراح« )ص446 وبعد(.
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ُنوا الحديث كتابًة. ن دوَّ )ت160هـ( ممَّ

ثم شاع التَّدوين في الطبقات التي بعد هؤالء)1(، وهذا كاٍف في َغَلَبة الظنِّ بأن الذي 
إبدال لفظ بمرادفه، فإنَّما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفسه فإن كان هناك  نات الطبقة األولى لفظ  في ُمدوَّ

أبدله عربي فصيح يحتجُّ به.

وإن َوَقَع بعد ذلك شكٌّ في بعض الروايات أو تصحيف؛ فنَْزٌر َيسير، ال ُيقاس أبًدا إلى 
عر وكالم العرب، فكثيٌر ِمن األشعار نفسها ُرِويت بروايات ُمختِلفة، وبعُضها  أمثالِه في الشِّ

موضوع.

وُربَّما كان ما فطنوا إلى وضعه منه أقل ِمن القليل، وجاز عليهم أكثر الموضوع، إذ كان 
واضعه قد أحسَن المحاكاة.

قال الخليُل بُن أحمد: »إنَّ النَّحارير ُربَّما أدخُلوا على الناس ما ليس ِمن كالم العرب 
إرادة اللبس والتعنيت«. اهـ.

وقال الشيُخ أحمد السجاعي )ت1197هـ( في »حاشيته على قطر الندى« )ص105(: 
ا بالمعنى؛ فال شاهد له( مردوٌد بأنَّ األصل  »وقول بعضهم: )يحتمل أن يكون الحديث مرويًّ
الرواية باللفظ، فإذا قصد الرواية بالمعنى أشار الراوي لذلك بقوله: )قال ما معناه(، وَفْتُح 
الشرعيَّة، وهو ُمخالٌِف  ق منه عدم االستدالل باألحاديث على األحكام  يتطرَّ الباب  هذا 

باإلجماع«. اهـ.

باللَّفظ عن طريق  الفصحاء، وما روي  العرب  واة  الرُّ بالمعنى عن طريق  ُرِوي  إنَّ ما 
نت هذه األحاديث  واة العرب أو األعاجم، إنَّما ُرِوَي في زمن صفاء اللغة ونقائها، ثم دوِّ الرُّ
إلينا، وعليها االعتماد حتَّى اآلن، ُيضاف إلى ذلك أن  التي وصلت  حاح  الُكُتب الصِّ في 

)1( ِمن سمات »الصحيحين« أنَّ فيهما َنقاًل كثيًرا ِمن )صحف ونسخ حديثية(، ولهما في الرواية منها - مع اتصال 
في  ومنهجه  مسلم  »اإلمام  كتابي  انُظر  بذلك،  التَّعريف  في  ز  تميُّ ولمسلم  معلوم،  منهج   - إليها  أسانيدهما 

الصحيح« )ص535-534(.
لة في »دراسات في الحديث  ر تدوين الحديث النبوي، فمنقوض من أوجه عديدة، تراها مفصَّ عم بتأخُّ ا الزَّ وأمَّ

النبوي« لمحمد مصطفى األعظمي.
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الصحابة  بعض  كان  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، حيث  زمن  منذ  بدأ  وتدوينه  الحديث  بجمع  االهتمام 
نات أو  ُنون ما يسمعون، وأن أصحاب الُكُتب الحديثيَّة المشهورة نقلوا عن هذه المدوَّ يدوِّ
ا ال مجاَل للتحريف  ن األحاديث سماًعا ِمن الصحابة ╚ أنفسهم، وهذا ممَّ ن دوَّ عمَّ

ة نقله وصدق رواته وعدالتهم وفصاحتهم. أو التَّغيير فيه؛ لصحَّ

الشبهة الثانية: اللحن فـي احلديث:  •

ر الجاري،  إنَّ اللَّحن الذي يلمزون الحديث النبويَّ به، ما هو إالَّ خالف األصل المقرَّ
ى لحنًا إلمكانية تخريجه على لغة ِمن اللُّغات،  خالف ظاهر القواعد، ومثل هذا ال ُيسمَّ
التي في ظاهرها  العظيم  الُقرآن  ببعض آي  التَّأويالت، كما فعل  ِمن  تأويله على وجه  أو 
المخاَلفة واللحن - تعالى الله عن ذلك -، فاجتهد الُعلماء في تخريجها وتأويلها، ومنهم 

أبو حيُّان في تفسيره »البحر المحيط«، وابن هشام في »مغني اللَّبيب«.

ب حينما  الكثير، وتتعجَّ َنْظِمه وَنْثِره - يجد ِمن ذلك  الناظر في كالم العرب -  وأّما 
تَرى النُّحاة يجتهدون في تخريجها وتأويلها، ولعلَّك تسأل: لَِم َلْم َتصنعوا صنيعكم هذا 

مع كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الذي يخالف ظاهر القواعد، فرميتموه باللحن فوًرا!!

ِمن  خالية  َدْعَوى  الحديث  في  اللَّحن  ُوجود  َكْثَرة  دعَوى  أنَّ  على  التَّنبيه  يفوُتنا  وال 
ا، بل  الدليل والُبرهان، فالُمتتبِّع لمواطن اللَّحن المزعومة في الحديث سيجُدها قليلة جدًّ
»ارتكاز  كتابه  في  كتور محمود فجال  الدُّ َذَكَرُه  ِمثااًل على ذلك  ُتذَكر، وسأسوُق  تكاد  ال 

الفكر النحوي على الحديث«)1(، حيث قال:

)1(  »ارتكاز الفكر النحوي على الحديث واألثر في كتاب سيبويه« لمحمود فجال، الطبعة األولى )1430هـ( 
)ص80-79(.

ز المؤلِّف في كتابه هذا على َسْرد األحاديث التي في »الكتاب« لسيبويه، وردَّ على َمن َزَعَم أنَّه لم يورد  وركَّ
في كتابه حديًثا واحًدا!!

م أن كل كلمة في نصِّ »الكتاب« وافقت لفظة في السنة أنَّها حديث، والحق  ع في َسرد األحاديث، وتوهَّ وتوسَّ
وسط بين الجافي عنه، والغالي فيه، وسبق أن ذكرُت السر في عدم إفصاح سيبويه وتصريحه بالحديث، وتبقى 
الحاجة قائمة على َجمع ما قيل إنه حديث، ودراسة ذلك على ضوء التخريج العلمي العملي، والذي أظنه أن 

سيبويه ساق من المرفوع والموقوف، وأن الذي فيه - من النوعين - قليل وليس بكثير، والله أعلم.
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»فهذا »صحيح البخاري« ُمشتِمل على سبعة آالف ومئتين وخمسة وسبعين حديًثا 
ذلك  ومع  أربعين...  َتبُلغ  تكاُد  ال  فيه  اإلعراب  لظاهر  المخالِفة  التراكيُب  ر...  بالُمكرَّ
البخاري«،  »صحيح  على  َكَتَبه  فيما  مالك  ابن  الشيخ  إشكالها  وجوه  عن  النِّقاب  أزال 
عاء  ادِّ عن  فضاًل  أصاًل،  الظاهر  عن  ُخروج  وال  غرابة،  وال  إشكاٌل  فيه  يبق  لم  بحيث 
اللَّحن فيها، فما نسبة أربعين ونحوها إلى سبعة آالف ومئتين وخمسة وسبعين إالَّ ُنقطة 

ِمن بحر؟!«.

في  يلحن  كان  َمن  لنا  وا  سمَّ والتَّعديل  الجرح  جهابذة  أنَّ  وهو  أال  مهم؛  أمٌر  ثمة 
بن  العزيز  وعبد  الواسطي)2(،  بشير  بن  وُهَشيم  جميلة)1(،  أبي  بن  كعوف  الحديث، 
محمد الدراوردي)3(، وإسماعيل بن أبي خالد األحمسي موالهم)4(، وإياس بن معاوية 

القاضي)5(، وغيرهم.

َبْتُه جارية أو أعجمية)7(، وكان  وكان سببه عند بعضهم اللَّكنة في لسانه)6(، أو أن التي أدَّ
وا على اللَّحن تارًة)8(، وأصلحوه أخرى، حتَّى قال النَّضر بن  ذلك معروًفا عند الرواة، ونصُّ

شميل: »كان عوف بن أبي جميلة رجاًل لحاًنا، قد كسوُت لكم حديثه كسوة حسنة«)9(.

ا بهم في الحديث، ما دام  ولم يخرجهم جريان اللحن على ألسنتهم عن كونهم محتجًّ
قاله  ثين«.  المحدِّ اللَّحن على  ُيعاب  أنَّه »ال  العدالة والستر، والمشهور  أنه يشملهم اسم 

)1( سيأتي ما يدلُّ على لحنه.
)2( سيأتي مثال ِمن حديثه، ونصٌّ على كونه لحاًنا جمع، وُينَظر: »تهذيب األسماء واللغات« )428/2(، »إكمال 

اص في أوهام الخواص« )125(. تهذيب الكمال« )160/12(، »درة الغوَّ
)3(  »اإلرشاد« للخليلي )58(، »الجامع« للخطيب )25/2(.

)4(  »العلل« ألحمد )347/1(، »الكفاية« )575/1(.
)5(  »العلل« )347/1 و249/2(.

)6( كنافع ووكيع، وُينَظر »التمهيد« )236/13(.
)7( انُظر »صحيح ُمسلم« )560(.

)8( انُظر »ُمسند الحميدي« )855(.
)9(  »الكفاية« )575/1(.
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النسائي)1(، ومثله عن أحمد بن حنبل)2(.

يق على الرغم من جريان اللحن على لسانه)3(، إال  فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّ
وايات)4(، فهذا ال يؤثِّر على حديثه. د في حروف الرِّ أنه كان يشدِّ

ومثله من كان تحريفه في األسماء، فهذا ال يهدر االستشهاد بحديثه في اللغة، كوكيع 
بن جراح الرؤاسي، الذي قال فيه ابن المديني: »كان وكيع يلحن، ولو حدثت عنه بألفاظه 

لكانت عجًبا، كان يقول: حدثنا مسعر عن عيشة«)5(.

الله  عبد  قال  ولذا  خطئه،  إلى  ُيلتفت  وال  ب،  فيصوَّ لحنه،  في  يفحش  كان   ومن 
بن أحمد: »كان إذا مرَّ بأبي لحن فاحش غيَّره، وإذا كان لحنًا سهاًل تركه«)6(، وقال أبو داود: 

م كل لحن في الحديث«)7(، ورخص في تقويمه ابن معين)8(. »كان أحمد بن صالح يقوِّ

د الراوي الذي ُرِمي باللحن  فانحصر أثر اللحن في االستشهاد بالحديث في حالة تفرُّ
بلفٍظ، فهذا يتوقَّف فيه، وال يصلح لالستشهاد، مثاله:

ما رواه ُهَشيم بن بشير: »أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص اهتمَّ للصالة، كيف يجمع الناس لها، فذكر له )القنع( 
واة: يعني شبور اليهود - فلم ُيعجبه ذلك«)9(. - قال بعُض الرُّ

بالنون  عديدة،  ُوجوه  على  ورويت  لحاًنا،  وكان  ُهشيم،  به  انفرَد  ا  ممَّ )القنع(  فقوله 
كالخطابي،  العلماء،  كبار  بعض  وحيَّرت  وبالُمثلَّثة)10(،  الفوقيَّتين،  والمثناة  وبالموحدة 

)1(  »الكفاية« )555/1(.

)2(  »الكفاية« )556/1(.
)3( انُظر »صحيح مسلم« )560(.

)4(  »المعرفة والتاريخ« )214/2(، »شرح علل الترمذي« )429/1(.
)5(  »الكفاية« )575/1(.
)6(  »الكفاية« )556/1(.

)7(  »سؤاالت اآلجري« )168/2(.
)8(  »تاريخ الدوري« )658/2(.

)9(  »سنن أبي داود« )498(.
)10( انُظر »النهاية« )101/4(، حاشية »سنن أبي داود« )386/1- ط عوامة(.



68

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

قال: »قد أكثرُت السؤال عن هذا الحرف والنِّشدة له، فلم أجد فيه إالَّ دون ما ُيقنع«)1(.

فانحصر اللحن الُمؤثِّر على االستدالل بصورة نادرة، وأمثلتها محصورة قليلة، وهذا 
ال يؤثِّر على صحة االستدالل لمن كان منصًفا.

بهة الثالثة: العجمة فـي رواة احلديث:  • الشُّ

، إذ ذكُروا -  ع بها مانُِعو االحتجاج بالحديث النبويِّ بهة الثالثة التي تذرَّ هذه هي الشُّ
م - أنَّ رواة الحديث كاُنوا ِمن األعاِجم، وال أدِري كيف جعل المانعون هذا األمر  كما تقدَّ
ًة - كما يزُعمون  ة النحو ِمن العجم؟ فإْن كان هذا األمُر ُحجَّ ًة لهم؟! أال يعلمون أنَّ أئمَّ ُحجَّ
تِه، فمداره - كما ال َيخَفى - على األعاجم ِمن  َأْوَلى أن يردَّ ِعلم النحو بُرمَّ - فِمن باب 
أمثال سيبويه وأبي علي الفارسي وغيرهما، وهذه شبهة واهية ال تستنُد إلى دليل يعضدها، 
يَّته في النحو أن كان بعض رواته ِمن األعاجم،  فال ينقص ِمن قدر الحديث النبوي وُحجِّ
ُبُذوُرها في  أو ِمن العرب الذين عاشوا في بالد العجم، وهل الحديث إالَّ شجرة، نبتت 
ة، وَنمت وترعرَعت في البصرة والكوفة، وأثمَرت وأينَعت فيما وراء النهر؛  المدينة النبويَّ

كُبخاَرى وترمذ، ونسا، وسجستان، وقزوين، وغير ذلك.

»وقد اتََّفق معظم الباحثين ِمن القدماء والمْحَدثين على أن رواية األعاجم للحديث 
ال تعني أنَّهم ُيخطئون فيه بالضرورة، إذ إن معظم علماء العربيَّة - نحوها وصرفها - ِمن 

األعاجم ومع ذلك فاقوا العرب وسبقوهم في ضبط ما تعلَُّموه.

يقلِّل ِمن قيمته وِمن  الرواة األعاجم لألحاديث ال يجوز أن  ُيضاف إلى هذا أن نقل 
الوثوق بصحته في نظر النحاة، وال يصح لهم أن يرفضوا االحتجاج به جملًة وتفصياًل، أو 
وا بكالم العرب - شعره ونثره -، واعتمدوا عليه في بناء قواعد  ُدوا فيه، وُهم قد احتجُّ يتردَّ

نحوهم وصرفهم، مع أن معظم رواته ِمن األعاجم أيًضا.

ضبًطا  أقل  وال  أنفسهم،  العرب  ِمن  فصاحة  أقل  يكونوا  لم  الحديث  رواة  أنَّ  كما 
وفصاحًة ِمن رواة كالم العرب.

)1(  »غريب الحديث« )174-172/1(.
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إذا رَوى  األلوف، والعجمي  الذين جاوزوا  الحديث  بين رواة  ِقلَّة  األعاجم  واة  والرُّ
ة منذ القديم. الحديث يكون ضبطه ُمتقنًا، وقد اعترَف بهذا ُعلماء األُمَّ

اج - بل قد يفضله فصاحًة - إالَّ مثاٌل  وما الحسن البصريُّ إذا يوضع في مصافِّ الَحجَّ
على تلك الطوائف ِمن رواة الحديث، الذين إن لم يكونوا عرًبا باألصل، فقد كانوا عرًبا 

في اللسان)1(.

وُربَّما كان سبب اعتناء األعاجم بأداء األلفاظ، حتى فاقوا العرب في هذا الباب، هو 
باللُّغة، وبما  بالمعنى أن يكوَن عالًما  الرواية  أراد  العلم ِمن المحدثين لمن  اشتراط أهل 

تؤول إليه المعاني.

واِة كباُر أهِل الِعلم. ة َنْقل أولئك الرُّ وقد أثبت صحَّ

ومع هذا فإنا نقول: العبرة بالرواية ال بالراوي، ونتعامل مع رواية العربي واألعجمي 
لناه. عند وجود اللحن على النحو الذي فصَّ

ابعة: دعَوى أنَّ النَّحاة األوائل تركوا االحتجاج باحلديث:  • بهة الرَّ الشُّ

ة على أنَّه مصدر جملي  رين بالحديث، دالَّ كر أنَّ كثرة احتجاج المتأخِّ وِمن الجدير بالذِّ
لذلك، وبرز االحتجاج في وقت الحاجة، وال يلزم قبل نزول المطر أن نقول عن أقوام: 
ال معاطف لهم يردُّون بها البرد! فإذا حصل البرد، ولم يبرزوها؛ فحينئٍذ يصحُّ أن نقول: 
ال معاطف لهم أو عندهم)2(! وهذا يُعمُّ الُعلوَم كلَّها، أرأيت توجيه القراءات القرآنية على 
ووجدنا  جمَعها،  َمن  نَر  ولم  بها،  اعتنَى  ِسفًرا  وال  ديواًنا  َنْعَلم  ال  فإنَّا  العقدية،  المسائل 
قة في هذا الباب، تدلُّ على أنَّ الباب َمطروٌق، فلو أكثَر باحٌث - اليوَم - من  عبارات متفرِّ

)1( العربي المحمود في الشرع: َمن استقاَم لِساُنُه بالعربية، وَمن تطبَّع باألخالق المحمودة التي كانت في العرب 
الهند، وهو  بالرسالة حكيًما من حكماء  الله للعرب دون سواهم  التنزيل، وأقرها عليهم، وحيَّر اختيار  إبان 
حملهم  ُيناسب  وهذا  و)الكرم(،  )الصدق(  أخالقهم  أبرز  أنَّ  فوجد  طوياًل،  ذلك  ل  فتأمَّ الفراهي،  األستاذ 

ل! للدين، إذ مداره على )العبادات( القائمة على )الصدق(، وعلى )المعامالت( القائمة على )الكرم(، فتأمَّ
وعلوم  القرآن،  وعلوم  الفقه،  أصول  وعلم  الحديث،  مصطلح  وعلم  والتجويد،  التالوة  علم  في:  مثله  )2( ُقل 

التفسير.
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ه بالتَّدوين؛ فال ُيقال: إّنه قد أحَدَث  ذلك، أو قام عالٌم باستقصاء وإحصاء ُمفرداتِه، وخصَّ
اء األوائل ترُكوا االحتجاج به، فاْفَهم! ومع  في صنيِعه، وأَتى بما لم يُكن معروًفا، أو أنَّ الُقرَّ

هذا، فنقول ُمستعينين بالله - عز وجل -:

َة لها، فقد َوَقَع االحتجاُج بالحديث على ِقلَّة، فقط عند األوائل،  هذه دعَوى ال صحَّ
واستمرَّ النُّحاة في اإلكثار ِمنه بمرور الزمن، حتَّى َبَلَغ االحتجاج غايته عند السهيلي وابن 
مالك، حيُث عاَدا إليه، واستقرآه، وأخرَجا ما فيه ِمن شواهد أضاَفت قواعد جديدة إلى ما 

لَدى النُّحاة السابقين.

ل  والصواب أن ُيقال: إن السهيلي وابن مالك أول َمن أكثَر االحتجاج بالحديث، ال أوَّ
َمن احتجَّ به.

وسبب قلَّة احتجاج النُّحاة السابقين بالحديث أنَّهم لم يتعاَطْوا رواية الحديث، كما 
عر، ودواوين الحديث لم تكن مشتهرة في ذلك العهد، ولم يتناولها علماء  كاُنوا في الشِّ
أيدي  إلى  الكريم، وإّنما اشتهرت دواوينه، ووصَلت  القرآن  يتناولون  العربيَّة، كما كانوا 
ُجمهور أهل الِعلم ِمن َبْعد، فإْن َسلَّْمنا عدم احتجاجهم بالحديث؛ فِلَعَدم انتشاره فيهم، ال 
ألنَُّهم يمنُعون االحتجاج به، على أن ُكُتب األقدمين الموضوعة في اللُّغة ال تكاُد َتخُلو ِمن 

ُحوا به)1(. االستدالل على إثبات الكلمات بألفاظ الحديث، واللُّغة ُأخت النَّحو كما صرَّ

وهذه إضاءات ِمن دراسات ميدانية في ُكُتب قدماء النحاة، فيها االستشهاد بالحديث 
النبوي:

اًل: اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت170هـ(: أوَّ

اج في كتابه »ما ينصرف وما ال ينصرف« )75( استشهاده بحديث »ال  نقل عنه الزجَّ
تدخل الجنَّة إالَّ نفٌس ُمسلمة«، وهو في »صحيح البخاري« )3062(، و»صحيح مسلم« 
)111(، وفي كتابه المنسوب إليه)2( »الجمل في النحو« )135، 267( حديثان، هما - 

)1(  »شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح« )176(.
! وسبقت اإلشارة إليه. ع غير مرضيٍّ )2( كثر ذلك بعضهم فأدخل ما ليس بخبر ضمن االحتجاج، وهو توسُّ
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على الترتيب -:

وًسا«، وهو بهذا اللفظ عند الطيالسي )1496( نصب على تقدير  ل: »سبوًحا ُقدُّ األواّ
فع. وس« بالرَّ إضمار فعل، وهو في »صحيح مسلم« )487(: »سبُّوح قدُّ

اآلخر: »لتأخذوا مصافَّكم«.

هذا  وُيطلق  للزيلعي،   )127/2( الكشاف«  أحاديث  »تخريج  في  كما  غريب،  وهو 
الحديث  أيًضا وهذا  الراية«  له إسناًدا، وهكذا يصنع في »نصب  َما لم يجد  الحكم على 

ة اللُّغة، مثل: ُمشتهر عند قدماء النُّحاة وأئمَّ

اء )ت207هـ(: ثانًيا: حييى بن زياد الفرَّ

 - المثال  سبيل  على   - منه  ُينَظر  عديدة،  أحاديث  القرآن«  »معاني  كتابِه  في  أورَد 
)468/1، 470 و402/2 و183/3(.

وسبقُه في االستشهاد بالحديث النبوي َجْمٌع؛ مثل:

ثالًثا: عيل بن محزة الكسائي )189هـ(:

اس في »إعراب الُقرآن« )188/3( استشهاده بحديث، وابن مالك في  َنَقَل عنه النحَّ
»شرح التسهيل« )13/2 و139/3( بآخر.

ن هو قبل الكسائي والفراء، والذي حيَّر صنيع استشهاده  واستشهد بالحديث أيًضا ممَّ
ص، وسبق التصريح بسبب  ن ألَّف في هذا الباب، فمنهم َمن زاد على صنيعه وآخر نقَّ ممَّ

إيمائه وتلويحه، أال وهو:

رابًعا: عمرو بن عثامن بن قنرب املعروف بـ)سيبويه( )ت180هـ(:

به  نطَقت  وما   - وَوْقًفا  َرفًعا   - المأثورة  األخبار  بين  ي  يسوِّ  - التحقيق  على   - فهو 
العرب على اختالف قبائلهم، وقدم لها بعبارات متماثلة؛ ألّن أصحاب األخبار يتكلَّمون 
بلهجات قبائلهم، ولم يميز بين المرفوع والموقوف؛ ألنَّه ليس من أهل الصنعة الحديثية، 
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ة أخبار - وليس واحًدا كما زعم بعُضهم -، ولم يهمل االحتجاج بالحديث  ولكنَّه ساق عدَّ
كما زعَم َمن لم يخبر طريقته في إيراد األخبار، وتَرى في »الكتاب« ُجملة قليلة)1( ِمن ذلك، 

ُينَظر )73/1، 258 و32/2، 80، 297، 393 و128/3، 237، 268(.

وهنالك عبارات موهمة في بعض المواطن، كما تَراه في »الكتاب« )141/1( وفهم 
أنَّ   )107( »األمالي«  في  هيلي  والسُّ  ،)445/2( »المشارق«  في  عياض  القاضي  منها 
سيبويه استدلَّ بحديث، ومثلها ما في »الكتاب«، أيًضا )176/2، 292 و116/4(، وذكر 
المرادي في »توضيح المقاصد« )1257/3( ثالثة أحاديث أخرى، فجميع ما استدلَّ به 
عداد  في  وجله  الموقوف،  القليل  مــنها  خــبًرا،  عشر  أربــعة   - نظــري  في   - سيبويه 

المرفوع.

عن  نفاه  َمن  لقول  التفات  وال  النبوي،  بالحديث  االستدالل  ة  صحَّ على  األمُر  فعاد 
النُّحاة األقدمين!

األسانيد  يسوقون  وال  باأللفاظ،  يعتنون  أنهم  النحاة  استدالل  على  ُيالحظ  والذي 
في  الحديث، وجهدُت  أيدي طلبة علم  بعيدة ال تصلها  في مصادر  النادر، وهي  في  إالَّ 
)المسانيد(،  على  بُتها  ورتَّ المصادر،  مئات  على  المرور  خالل  من  معلمة،  في  تجميعها 

وأرجو أن يبارك الله في الوقت، ويفسح فيه، لمراجعتها ونشرها.

، فأقول: وأختم كالمي على االستدالل باالستطراد فيما يفيد الحديثيَّ

1- هناك معاجم فيها الكثير من المسند، كـ »تهذيب اللُّغة« لألزهري، فوجدُت فيه 
نحو سبعين إسناًدا، جلُّها في الموقوف والمقطوع.

أسنُدوها  إْن ساُقوا األخبار  لهم مشاركة في األدب،  ثون وأخباريُّون  2- هناك محدِّ
في بعض األحايين، كابن قتيبة في »عيون األخبار« وأبي الفرج األصبهاني في »األغاني« 
مقامات  »شرح  في  والبندنيجي  المتنبي«،  الطيب  أبي  ديوان  »شرح  في  والواحدي 
الحريري«، وإسناده نازل، وينقل عن مصادر عزيزة مفقودة، ويسوق إسنادها - في غالب 

)1( انظر التعليق السابق.
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ظنِّي - أحمد الغماري، مع حذف إسناد البندنيجي إليها.

»الجامع  في  كالقرطبي  رين،  المفسِّ بعض  اللُّغة:  ة  أئمَّ كتب  عن  النقل  من  يكثر   -3
ألحكام القرآن« )1(، وبعض َمن ألَّف في »الغريب«، كابن األثير في »النهاية« والزمخشري 
علم  طالب  تتعب  التي  األحاديث  من  الكثير  الكتب  هذه  في  يوجد  ولذا؛  »الفائق«،  في 
الحديث في التخريج، وكنُت في بداية نشأتي العلمية قد قرأُت »تفسير القرطبي«، ثم بَدا 
غتها في )طاقات(، فلّما بدأُت بالتخريج،  لي - بعد برهة من الزمن - تخريج أحاديثه، ففرَّ
، ولم  الُكُتب الُمسنَدة التي بين يديَّ إْذ ال وجود لها في  احترُت في كثيٍر ِمن األحاديث، 

يعزها القرطبي، ولم يِف بشرطه الذي ذكره في )مطلع( »تفسيره« )352/1(.

د روايته لها«، و»ينبغي الكشف عنها من مظانِّها  إليها لمجرَّ وهذه »ال يسوغ الركون 
عف أو البطالن«، وهكذا سائر األحاديث في بطون ُكُتب  ة أو الضَّ لمعرفة حالها من الصحَّ

اللُّغة واألدب.

ؤال عن مصادرها عند األقدمين؟ ويبقى السُّ

بواسطة  جمعهم  إلى  نمي  ا  ممَّ أو  الُكُتب،  من  المفقود  بطون  في  لعلَّها  والجواب: 
باع  السماع، وهذه الظاهرة تحتاج إلى تتبُّع، إذ مقصود التدوين األصلي كان االعتقاد واالتِّ
واألدب  والنحو  اللغة  يخص  فيما  الحديثية  الصنعة  حيث  من  العناية  وبقيت  والعمل، 

عة، والله ِمن وراء القصد. ة متنوِّ ضعيفة، تحتاج إلى دراسات جادَّ

التي  الجبَّارة  ثين  المحدِّ جهود  استثمار  والواجب  والهمود،  الجمود  َيقبل  ال  والعلم 
مة سعيد األفغاني لما قال: »وأغلب الظنِّ أن  قامت عبر القرون، وأردد - أخيًرا - مع العالَّ
ر بهم الزمن إلى العهد الذي راَجت فيه  مين)2(، لو تأخَّ َمن لم يستشهد بالحديث ِمن المتقدِّ
بين الناس ثمراُت علماء الحديث ِمن رواية ودراية، لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن 
الكريم، وَلـَما اْلَتَفُتوا قطُّ إلى األشعار واألخبار التي ال تلبث أن يطوقها الشك إذا ُوِزَنت 

)1( ُينَظر »التعليقات الحافلة على األجوبة الفاضلة« )136-139(، وكتابي »اإلمام القرطبي شيخ أئّمة التفسير« 
.)112-109(

. )2( إذ يقع التداخل في الخبر الواحد، فيستدلُّ به على أكثر من فنٍّ
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بموازين فنِّ الحديث العلميَّة الدقيقة«)1(.

وأخيًرا.. سنح في البال، وخطر في الخيال أن يكون للمشرب العقدي والمنهج العلمي 
دور في مسألة االحتجاج بالحديث، وهذا يحتاج لدراسة جادَّة قائمة على االستقراء، وال يبعد 
في تقديري أن يكون لهذا المنهج دور في المعتمد من الحديث لالستشهاد ال الردِّ بالكلية، 
فابن جني - مثاًل - أخذ االعتزال عن شيخه أبي علي الفارسي - وهو إماٌم لغويٌّ -، وسلَك 
ح في كتابه  للمرتضى، ورماه بذلك جمٌع - وُيصرِّ المعتزلة في »طبقاتهم« )131(  ضمن 
»الخصائص« )449/2 و454/2-455، و24/3، 255( - باالعتزال، فهذا بال شكٍّ ُيؤثِّر 
على معايير قبول الخبر عنده، ومع هذا يَرى حجيَّة االستدالل بالحديث النبوي، انُظر تفصيله 

ائي. في »ابن جني النحوي« )130( للدكتور فاضل السامرَّ

وِمن آثار هذه المشارب موضوع التواتر واآلحاد، فَمن لم يَر حجيَّة اآلحاد أخرَجه ِمن 
مة اللُّغويُّ الّسني ابن األنباري )ت328هـ( لما قال في  دائرة االستشهاد، وقد أحسن العالَّ
كتابه »لمع األدلة« )ص83( لما ذكر أدلة النحو: »وما تواتر من السنة« وقال )ص84(: 
د بنقله بعض أهل اللُّغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر فهو دليل مأخوذ  »وأما اآلحاد فما تفرَّ

به«.

فُهم  العقيدة،  في  به  معمول  غير   - المعتزلة  أصول  على   - باآلحاد  واالحتجاج 
يثبتون االستشهاد  النوع، ولكنهم  الواقعة في هذا  العربية باألخبار  َيُردُّون االستشهاد في 
باآلحاد في مسائل النحو، كما قدمناه عن ابن جني، وهذا مذهب أبي علي الفارسي)2(، 
ين  والزمخشري)3(، وغيرهم كثير، ومنه تعلم خطأ المجازفة)4( بتعليل قلة احتجاج اللغويِّ

)1(  »أصول النحو« )53(.
ق )التكملة(« له )8-9(، »آراء أبي  )2( انُظر إلثبات اعتزاليته: »مختصر الصواعق المرَسَلة« )280(، »مقدمة محقِّ
العقيدة« )551-560(، وُينَظر الستدالله بالحديث:  اللغويِّين في تقرير  بكر بن العربي الكالمية«، »مناهج 

ة التفسير وآثاره في القراءات والنحو« )203(. »أبو علي الفارسي؛ حياته ومكانته بين أئمَّ
)3( اعتزاليته مشهورة من كتابه »الكشاف«، وُينَظر الستدالله بالحديث على النحو: »الدراسات اللغوية والنحوية 

عند الزمخشري« )183(.
)4( كما تراه في »الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية« )371-364(.
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بالحديث على مسائل النحو بعلل فكرية ومذهبية وأن هذا سبب خفي لم يتفطَّن إليه أحٌد!

صحة نسبة اجلواب للرساج البلقيني وأمهيته:  •

قيمة  لنا  النبوي، تظهر  بالحديث  أن قدمنا عرًضا وتفصياًل لموضوع االحتجاج  بعد 
هذه المسألة التي بين أيدينا، فقد جرت بين بدر الدين الدماميني وشيخه السراج البلقيني. 
والدماميني كما علمنا - فيما سبق - يعدُّ حامل لواء المجيزين لالحتجاج بالحديث النبوي، 
ى وردَّ على المانعين، فسؤاله لشيخه هنا هو سؤال عالم مستبصر، يريد  وهو أبرز من تصدَّ
تقرير مسألة يؤمن بها، ويرى صوابها، ولقد بيَّنا فيما سبق أنه ألمح لسؤاله هذا حينما قال: 

ب رأي ابن مالك فيما فعله«. »وقد أجريت لبعض مشايخنا فَصوَّ

وقلنا: غالب الظن أنه قصد شيخه البلقيني، ووجود هذه المكاتبة يؤيد ما ذهبنا إليه. لذا 
فإن الوقوف على هذه الفتوى التي انتزعها الدماميني من شيخه البلقيني، مما ُيعيُن الدارس 
والباحث في مسألة االحتجاج بالحديث النبوي، كيف ال والدماميني من أبرز أقطابها كما 
يتصدر طائفة  له كي  الطريق  التي فتحت اآلفاق ومهدت  الفتوى هي  أسلفنا، ولعل هذه 

المجيزين.

ه:  • اعرتاضه وردُّ

فإن قلت: لم يقصد الدماميني في كالمه السابق البلقيني، وإنما يريد شيخه ابن خلدون 
بداللة قوله في »حواشيه على المغني«)1(:

»أسقط أبو حيَّان االستدالل على األحكام النحوية باألحاديث النبوية باحتمال رواية 
من ال يوثق بعربيته إياها بالمعنى، وكثيًرا ما يعترض على ابن مالك في استدالله بها، ورّده 
شيخنا ابن خلدون بأنها على تسليم أنها ال تفيد القطع باألحكام النحوية تفيد غلبة الظن 
نقلها  في  والتحري  ألفاظها  ضبط  في  والتشديد  سيما  ال  التبديل،  عدم  األصل  ألن  بها؛ 

)1( منه نسخة في دار الكتب المصرية، تحت رقم )1757نحو(، عدد أوراقها )175( ورقة من الحجم الكبير، 
مكتوبة بخط رديء ال يقرأ إالَّ لمن أمعن النظر، والمنقول منه بواسطة مجلة »مجمع اللغة العربية« )الجزء 

الثالث(، شعبان سنة )1355هـ( - أكتوبر سنة )1936م( )ص203-202(.
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بأعيانها مما شاع بين الرواة، والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خالف 
األولى، وغلبة الظن كافية في مثل تلك األحكام بل في األحكام الشرعية، فال يؤثر فيها 
ن في  االحتمال المخالف للظاهر، وبأن الخالف في جواز النقل بالمعنى في غير ما لم يدوَّ

الُكُتب.

ن فال يجوز تبديل ألفاظه بال خالف كما قاله ابن الصالح وتدوين األحاديث  ا ما ُدوِّ أمَّ
وقع في الصدر األول قبل فساد اللغة العربية، وحين كان كالم أولئك على تقدير تبديلهم 
يسوغ االحتجاج به، وغايته يومئٍذ تبديل لفظ يحتج به بآخر كذلك، ثم دون ذلك للبدل 
م ذلك االحتمال  ة في بابه صحيحة، وال يضر توهُّ ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فبقي حجَّ

ر«. السابق في استداللهم بالمتأخِّ

ُقْلُت: ال أشكُّ أنه يريد السراج البلقيني وابن خلدون، ويدل عليه بوضوح ما جاء في 
هذه المكاتبة، وال سيما ما في األصل الثاني المعتمد في التحقيق، وسيأتي توصيفه.

ة نسبة الجواب للبلقيني: ما نقله ابن الطيب الفاسي في »شرحه  ومما يثبت ويؤكد صحَّ
على االقتراح« المسمى »فيض نشر االنشراح من روض طي االقتراح« )ص488( عند 
كالمه على مسألة االعتضاد، وأنَّ ابن مالك ال يثبت قاعدة نحوية بمجرد ما ثبت في الحديث 
وحده، قال: »ثم رأيت ما يوافقه للعالمة قاضي القضاة السراج البلقيني وعبارته: ما ذكره 
الشيخ ابن مالك من األحاديث في القواعد النحوية ليس لإلثبات، بل لالعتضاد، فإنه يجد 
الشواهد من كالم العرب موافقة لما يختاره فيأتي بالحديث لالعتضاد ال لإلثبات« فقطًعا 
عبارة  أيدينا، فنحن نجده قد نقل  بين  الذي  الفاسي هو نص هذا الجواب  الذي رآه  هذا 

البلقيني التي في الكتابة، والله - تعالى - أعلم.

♣ ♣ ♣�



رة: َكْشُف وثيقة مزّوَ

إجازة السيد جعفر البَرْزَْنجي

للسيد بدر الدين الحَسَني

كتبه

سعيد بن وليد بن محمد سعيد طوله المدني
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الحمد لله حمًدا يكافئ نَِعَمه ويوافي َمزيَده، والصالة والسالم على سّيدنا محمد النبيِّ 
، وعلى آلِه وصحبه، وبعد: يِّ األمِّ

فإنَّ مما ال يخفى على كلِّ من اشتغل بالتاريخ، وحّصل شيًئا من علوِمه وفنونِه، مسألَة 
هت به الكتب. وقد ُعِرف التزوير والعبث  التزوير الذي هو أشدُّ ما ُزيِّفت به الحقائق، وُشوِّ
منذ  الظاهرة  هذه  واستمّرت  األزمنة،  قديم  منذ  والحضارات  األمم  جميع  في  بالتاريخ 
خين  قي المؤرِّ ذلك الحين إلى هذا العصر، إال أن الله قيَّض في هذه األّمة طائفًة من محقِّ
ثين من َيسبر َغْور الروايات واألخبار واألحداث ليتبّين الصحيح من السقيم،  اد المحدِّ وُنقَّ
وال أدّل على ذلك من علم الجرح والتعديل، وقديًما قال حّماد بن زيد: »لْم ُيستعن على 
ابين بمثل التاريخ«. ]تاريخ دمشق البن عساكر )1: 55([، وقال سفيان الثوري: »لّما  الكذَّ

استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ« ]الكفاية للخطيب البغدادي، ص301[.

ومن المعلوم أن النقد والتثبُّت من األمور التي يجتمع فيها الدافع الديني والطبعي، 
وهو من الفرائض الدينيَّة التي حّث عليها اإلسالم، فقد قال عز شأنه في محكم كتابه: »يا 
ننسى  وال   ،])9( اآلية  الحجرات،  فتبيَّنوا« ]سورة  بنبإٍ  فاسٌق  إن جاءكم  آمنوا  الذين  أيها 

القاعدة الشرعية التي تنص على أن: »البيِّنة على من ادَّعى«.

لة في الفكر اإلسالمي، ولهذا لم يخُل  فثقافة النقد والتمحيص من الثقافات المتأصِّ
ن ينتدب للقيام بهذا العمل الجليل، الذي يدخل ضمنًا في باب شعيرة  عصٌر من العصور ممَّ
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبمثل هذا صار إجماع األمة اإلسالمية معصوًما؛ إذ 
ال يمكن أن يقرَّ بعُضها بعًضا على الباطل، بل ال بدَّ من وجود طائفٍة ممن ينهون عن السوء 

يردُّون هذا الباطل ويكشفون زيغه.

فمن ثّم امتازت هذه األمة بوفرة العلماء القائمين بالحقِّ الذي يأبى لهم أن يرضخوا 
للخطأ أو السكوت عنه أو تمريره من غير تبييٍن، حتى لو كان ذلك على سبيل السهو أو 
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الوهم مع حسن النيَّة وعدم القصد، فكيف لو كان األمر في ذاته مقصوًدا؟

ومن أهمِّ ما يمكن االستعانة به في هذا الشأن: علم التاريخ، إذ إن من فوائده كشَف 
طريًقا   - التاريخ  أي   - كان  »وطالما  َخاوي:  السَّ الحافظ  وقال  المزّورة،  الوثائق  زْيِف 
لالّطالع على التزوير في المكاتيب ونحوها، بَأْن ُيْعلم أنَّ الحاكم الذي ُنِسب إليه الثُّبوت، 
المكتوب«. ]اإلعالن  تاريخ  قبل  أو نحو ذلك، مات  أسبابه،  أو غيرهما من  الّشاهد،  أو 

بالتوبيخ ص100[.

ومن  وفيرة،  كثيرة  تاريخنا  في  وفضحه  التزوير  كشف  شواهد  كانت  فقد  هنا  ومن 
الله  أنه كتاب رسول  اليهود كتاًبا، وَزَعم  لّما أظهر بعض  أشهرها ما حدث سنة 447هـ 
◙، وفيه  أبي طالب  أنه بخط علي بن  الجزية عن أهل خيبر، وذكروا  بإسقاط  ملسو هيلع هللا ىلص 
بن  الرؤساء علي  رئيس  إلى  الكتاب  هذا  فُحمل  عليهم،  الله  الصحابة رضوان  شهادات 
َله، ثم قال: هذا مزّور!  مسلمة، فَعَرضه على اإلمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، فتأمَّ
يوم  أسلم  أبي سفيان، ومعاوية  بن  الكتاب شهادة معاوية  قال: في  أين لك؟!،  قيل: من 
الفتح، وخيبر كانت في سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ، وكان قد مات يوم الخندق. 

فاستحسن ذلك منه. ]المنتظم البن الجوزي، )8: 265([.

بوضع  مزّورة  وثيقة  اليهود  بعض  أخرج  حيث  701هـ،  سنة  ذلك  مثل  حصل  كما 
الخطيب  فعل  كما  بالتواريخ  وحاّجهم  تيمية  ابن  اإلمام  لهم  تصّدى  وقد  عنهم،  الجزية 

البغدادي سابًقا، وكتب ابن كثير في بيانه جزًءا. ]البداية والنهاية البن كثير، )18: 9([.

تّجار  بعض  من  -وخصوًصا  المزّورين  من  بكثيٍر  الزمن  هذا  في  الناس  ابُتلي  وقد 
تعتني  التي  الوثائق  تلك  في  خاصًة  العاّمة،  على  حيلتهم  انطلت  مّمن  المخطوطات- 
بتاريخ األسر وأخبار أعيانها مّما يالمس مشاعر أحفادهم، وأذكر قبل سنواٍت ِعّدة، ظهرْت 
نُوسي، يزعم صاحبها  مجموعٌة من الوثائق منسوبًة إلى العالمة السيد محمد بن علي السَّ
أنها بخّط السنوسي، وفيها خلٌط عظيم في أنساب قبائل الجزيرة العربية ووصُل أنساٍب 
ال تصح إلى النسب الهاشمي، وبعد االّطالع على بعض هذه الوثائق تبّين أنها مكتوبة في 
مصر بخطٍّ مشرقي، وخط السيد السنوسي مغربي، ولم يكن في ذلك التاريخ بمصر، وإنما 
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كان يسكن الحجاز آنذاك، وقد كتَب شيخنا السيد مالك بن العربي السنوسي ♫ بياًنا 
يوّضح زيف هذه الوثائق.

بن  جعفر  السيد  العالمة  إلى  منسوبًة  حديثًة  إجازًة  الباب  هذا  في  يدخل  مّما  وإنَّ 
بن  الدين  بدر  السيد  العالمة  فيها  يجيز  بخطِّه،  )ت1317(  المدني  الَبْرَزْنجي  إسماعيل 
يوسف الَحَسني الدمشقي )ت1354(، وقد ُأهديْت صورٌة منها إلى »مكتبة الحرم المكي 
لطفي  محمد  الكبير  األستاذ  مكتبة  من  »مصّوٌر  العبارة:  هذه  عليها  وُكتب  الشريف«، 
الخطيب- دمشق«، وقد َنَشر صورتها األستاذ محمود بيروتي؛ وذكر أنها ُتنشر ألول مرة، 
وذلك في كتابه: »الشيخ بدر الدين الحسني وأثر مجالسه في المجتمع الدمشقي« ]ص 
كتاب:  في  نقاًل عن سابقه  اف  الصوَّ الدكتور محمد شريف  َفَعل  383-384[، وكذلك 
العلمية في بالد  النهضات  الحسني وأثره في  الدين  بدر  الشيخ محمد  ث األكبر  »المحدِّ
الدين  بدر  السيد  رواية  التُّْكَلة  زياد  محمد  الشيخ  ذكَر  كما   ،]433  -432 ]ص  الشام« 
الحسني عن السيد جعفر البرزنجي اعتماًدا على هذه اإلجازة قبل التأّمل فيها، وذلك في 

ح لنا ولغيرنا بالتراجع عن ذلك. كتابه: »نيل األماني« ص96، ثم صرَّ

والمذاكرة  البحث  وبعد  تها،  ِصحَّ في  الشكُّ  راودني  اإلجازة  هذه  رأيت  لّما  وكنُت 
َزْيُف هذه  الشك:  يتخلَّله  بما ال  لي  تَبيَّن  والتحقيق،  العلم  أهل  من  األصدقاء  بعض  مع 
الخطِّ  بين  ما  بالعبث والتزوير،  ينطِق  فيها  إذ إن جميع ما  رٌة،  اإلجازة، وأّنها منحولٌة مزوَّ

الذي ُكتبت به، وبين المخطوط بما يحتويه 
من أسلوب ومضمون.

في  التزوير  شواهد  ذكر  على  وسآتي 
والقرائن  التاريخّية  بالدالئل  ذلك،  كل 

األخرى، مما هو كاٍف للقطع بتزويرها.
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أواًل: من شواهد التزوير يف اخلط:

1- نصُّ اإلجازة منسوبٌّ للبرزنجي بخطِّه، ولكنها مكتوبٌة بخط فارسي أنيق، وكاتبها 
س، وال شك أنها ليست بخط السيد جعفر، إذ لم يكن ♫ بالخطاط، بل  خطاٌط متمرِّ
ْتبة في نظم  كان ذا خطٍّ عادي معروف، وهذا نموذٌج من خطِّه، الذي نسخ به كتاب »الرُّ

ُمنّي. ]نسخة محفوظة في مكتبة الحرم النبوي الشريف[. النُّْخبة« للشيخ كمال الدين الشُّ

2- وإضافة إلى أن اإلجازة ليست بخط البرزنجي: فإنها لم تحمل ما ُيثبت أنها له، 
د أنها صادرة منه، كما هو معتاٌد في اإلجازات. فليس عليها ختمه وال خطُّه بما يؤكِّ

غاشية  على  الذي  العنوان  وأما  فارسي،  بخط  مكتوبة  أنها  اإلجازة  في  يالحظ   -3
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النسخة فقد ُكتب بخط النسخ، لكن ال يخفى على المتأمل اتحاد القلم، فالقلم الذي ُكتبت 
به اإلجازة هو ذات القلم الذي ُكتب به العنوان.

4- مما هو معلوٌم أن عنوان اإلجازة ال ُيكتب عادًة بالخط نفسه، وإنما يكتبه شخٌص 
آخر يفهرسها ويعنونها، وأحياًنا يكتبه المجيز أو المجاز، وال خالف أن العنوان ليس بخطِّ 
السيد جعفر إذ خطُّه معروف كما بّينّا ذلك، وليس من الوارِد أن يكتب عن نفسه عبارة: 
»بخطِّه الشريف«، كما أنه ليس بخطِّ الُمجاز ألن خطه مشهور معروف أيًضا، وهذا نموذٌج 

لخط السيد بدر الدين.

بخطٍّ  أنه  هذا  من  فتبيَّن 
الله  »أطال  قوله:  بداللة  ثالٍث؛ 
االحتمال  هذا  لكن  بقاءهما«، 
به  المكتوب  القلم  كون  ُيبطله 
واإلجازة،  العنوان  بين  واحٌد 

ر. فَثَبت من هذا أنه خطٌّ مزوَّ

5- المتأمل في هذه اإلجازة سيجد أن القلم الذي خطَّ هذه اإلجازة هو قلٌم جديٌد 
رأسه من حديد، وليس قلم َقَصبة أو نحوه مما كان ُيستعمل في ذلك العصر، بدليل رّقة 

نهايات الحروف؛ مما ال ُيعهد مثله في كتابة القصبة ونحوها.

ثانًيا: من شواهد التزوير يف املخطوط:
ق باملضمون: ما يتعلَّ

1- لم يذكر أحٌد من المؤّرخين أو المسندين من المتقدمين أو المتأخرين من الثقات 
األثبات أو غيرهم ممن يتفّردون بالغرائب -من أمثال السيد سالم بن جندان وغيره- َأْخَذ 
ل من  السيد بدر الدين الحسني عن السيد جعفر البرزنجي بأي وسيلٍة من وسائل التحمِّ
رواية أو دراية، ولم تذكره المصادر الغزيرة الوفيرة التي تناولت ترجمة السيد بدر الدين 
ِعها واختالف أصحابها، وليس هناك أدنى إشارة، سوى ما جاء  اته على تنوُّ وشيوخه ومرويَّ
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في هذه اإلجازة المريبة.

2  جاء في اإلجازة المذكورة أن السيد جعفر البرزنجي كتبها بالروضة المطهرة في 
الحرم النبوي الشريف في 9 شوال سنة 1300هـ. وهذا خطٌأ تاريخي جسيم لم يتنبَّه له 
المدينة  في  وقتها  يكونا  لم  والمجاز  المجيز  فإن  الشيخين،  بتاريخ  إلمامه  لعدم  ر  المزوِّ

المنورة، وبيان ذلك كالتالي:

أعالم  تراجم  »موسوعة  كتابه:  في  الدفتردار  سعيد  محمد  الشيخ  المؤّرخ  نصَّ  أ- 
المدينة المنورة«، على أن السلطان عبد الحميد العثماني أصدر فرماًنا بتعيين السيد جعفر 
م سنة 1298هـ، وباشر وظيفته هناك، ومكث  قاضًيا في مدينة صنعاء، فدخلها في المحرَّ
فيها ست سنوات، وأناب مكانه في المدينة أخاه السيد أحمد البرزنجي، ولما طالت المدة 
عليه طلب إعفاءه وعاد إلى المدينة المنورة سنة 1304هـ. ]من أعالم المدينة المنورة، 
محمد سعيد دفتردار، جريدة المدينة المنورة، العدد: )826(، بتاريخ: 28 ذي القعدة سنة 

1379هـ[.

جعفر  السيد  أن  على  يدلُّ  وهذا 
تاريخ هذه اإلجازة في مدينة  كان وقت 
المنورة  المدينة  في  يكن  ولم  صنعاء، 

كما ُزعم فيها.

المجاز  فإن  ذلك  على  وزيادًة  ب- 
في  يكن  لم  الحسني  الدين  بدر  السيد 
المدينة سنة 1300هـ، وقد نصَّ مترجمو 
»تاريخ  في  وجاء  تين،  حجَّ له  أن  الشيخ 
علماء دمشق في القرن الرابع عشر« ]ص 
488 من الطبعة األولى، وص 566 من 

ته األولى كانت سنة 1318هـ، أي بعد وفاة البرزنجي! الطبعة الثانية[: أن حجَّ

الشيخ  ومنهم  1333هـ،  سنة  تالمذته  من  واحٍد  غير  خها  أرَّ فقد  الثانية  حّجته  وأما 
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محمود الرنكوسي في: »الدرر اللؤلؤية في النعوت البدرية« ]ص 15[، وذكر أن له رحلة 
قبل هذه إلى الحجاز، والمعني بها الحجة األولى السالفة.

وقد التقاه في هذه السنة الشيخ عبد الستار الدهلوي، فقال في: »فيض الملك الوهاب 
المسجد  في  به حين حجَّ  »اجتمعت  الحسني:  للبدر  ترجمته  في   ]315 :1 [ المتعالي« 

الحرام في سنة 1333هـ«.

وكذلك أّرخ هذه الرحلة الشيخ محمود رشيد العطار في ترجمته لشيخه بدر الدين، 
وذكر أن شيخه رحل إلى الحجاز مّرتين، آخرهما كانت في حج 1333هـ. ]انظر الترجمة 
في كتاب: محدث الشام العالمة السيد بدر الدين الحسني بأقالم تالمذته وعارفيه ص29[.

الذاتيَّة، فقال: »وسافرُت مع  دها في سيرته  ونصَّ العطار على هاتين الرحلتين وحدَّ
الشيخ بدر الدين إلى بيروت، ويافا، والقدس، والخليل، وكنُت أالزمه في سفره وحضره، 
ثم سافرُت معه أيًضا إلى الحج من طريق البحر سنة 1318هـ، ورجعت معه من البر، ثم 
المدينة  إلى  الحديد  البر في سكة  الحج سنة 1333هـ من طريق  إلى  أيًضا  سافرت معه 
س في الحرم،  المنورة، ثم إلى مكة أيام الشريف عون، وكان الشيخ شعيب المغربي يدرِّ
واجتمعت مع األستاذ -أي بدر الدين- بأكابر العلماء، مثل الشيخ أبي بكر شطا، وأمثاله«. 
]انظر مقال: العالمة المحقق الشيخ محمود العطار، مجد مكي، مجلة نور الشام، بتاريخ: 

21 رجب سنة 1440هـ[.

وفيما يخصُّ لقاءه بالشيخ أبي شعيب الدكالي الذي كان يعرف باسم: شعيب المغربي، 
فقد ذكر ذلك الدكتور

 محمد رياض في كتابه: »شيخ اإلسالم أبو شعيب الدكالي الصديقي« ]ص 159[، وهذه 
صورتها:
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ق باألسلوب: ما يتعلاّ

1- نصُّ هذه اإلجازة منقوٌل بحروفه من إجازة السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي 
المطبوعة، وكان يجيز عليها أحياًنا ابنُه السيد زكي البرزنجي، ولو كان النقل واالقتباس 
ر، فكيف والنقل نصيٌّ تام؟! وهذه صورة اإلجازة التي َسَلخها  ت بالدًة من المزوِّ جزئًيا لُعدَّ

ر: المزوِّ

غيَّره  الذي  القْدُر  أما   -2
أحمد  السيد  إجازة  من  ر  المزوِّ
عمليَّة  عليه  وبنى  البرزنجي؛ 
المجاز  اسم  وهو  التزوير؛ 
الدين:  بدر  السيد  المزعوم 
اسم  كتب  فإنه  فيه،  افُتِضح  فقد 
»بدر  الصيغة:  بهذه  الُمجاز 
الدين محمد بن يوسف البيباني 
يستقيم  ال  أمٌر  وهذا  الحسني«، 
اسمه،  في  معروٌف  هو  ما  مع 

وبيان ذلك كالتالي:

الثابتة  اإلجازات  جميع  أ- 
تسّميه:  شيوخه،  من  الصادرة 
وكذلك  الدين«،  بدر  »محمد 
مؤّلفاته، وفي  في  بخّطه  كتبه  ما 

ختم إجازاته لطاّلبه، ويبدو أن كاتب اإلجازة المزّورة اغترَّ بطريقة الّزركلي في »األعالم« 
]7: 157[، حيث سّماه: »محمد بن يوسف ... المغربي المراكشي البيباني، بدر الدين 

الحسني«، فظنَّ أن بدر الدين لقٌب للشيخ، بينما هو في الحقيقة اسٌم مركٌب له.
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ب- لم يشتهر الشيخ بـ »الحسني« إال متأخًرا، وإنما كان ُيعرف في شبابه وبداية حياته 
بـ »البيباني« نسبة إلى قرية بيبان في مصر، وهي القرية التي نشأ بها والده، وجميع إجازات 
مشايخه الثابتة المكتوبة له، ُتلّقبه بـ »البيباني«، وقد طمسها حفيده فخر الدين ألنه لم يرد 
انتشار هذا اللقب، واشتهر بلقب »الحسني« بعد ذلك في المرحلة الثانية من حياته بأقالم 

تالمذته، وهذا ما لم ينتبه إليه كاتب هذه اإلجازة.

الديار  بأنه: »شيخ  الدين الحسني  3- جاء في اإلجازة المذكورة وصف الشيخ بدر 
ابن 33 سنة، ولم  أنه كان  الشيخ حينها، خاصة  ينطبق على  الوصف ال  الشامية«، وهذا 
يكن نجمه قد سطع آنذاك، هذا مع توافر كبار علماء الشام في وقته من أمثال الشيخ سليم 
العطار، وعمه بكري العطار، ومفتيها النقيب السيد محمود الحمزاوي، والشيخ أبو الخير 
الخطيب شيخ السيد بدر الدين ومعلِّمه، وشيخ القراء أحمد الحلواني، وغيرهم من الكبار 
من طبقة مشايخ الشيخ بدر الدين، ممن كانوا إذ ذاك أشهر وأعظم في النفوس منه رحمهم 

الله تعالى.

♣ ♣ ♣
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رة، وقد نما إلى علمي أن الذي تولى  وهذا آخر ما أردت تبيانه حيال هذه اإلجازة المزوَّ
ِكبر هذا العمل – وهو أحد ُتجار المخطوطات في دمشق- قد أْعمَل يده في وثائق عديدة 
ومخطوطات كثيرة تخص اإلجازات العلمية، وطبقات السماع الحديثية، وتتصيَّد بعض 
يتبين حرص  إذ  المزورة  الالفتة، كما حصل في هذه اإلجازة  المواضيع  أو  الشخصيَّات 
الشافعية  مفتي  اختار  حيث  الشهرة،  ذات  والمواضع  األعالم  اختيار  على  ر  المزوِّ هذا 
بالمدينة السيد الوجيه جعفر البرزنجي، وشيخ الشام في وقته السيد بدر الدين الحسني، 
واختار رأس القرن )1300هـ( وجعل البلد مدينة النبي األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، والمكان في الروضة 

الشريفة.

الكثير غيرها،  المشبوهة، ووصلني خبر  الوثائق  يسيٍر من هذه  نزٍر  وقد وقعُت على 
وجميعها يرجع إلى مصدر واحد، ورأيت المعتنين بالمخطوطات يتناقلون أخباًرا ال تسرُّ 
ون بمثل هذه  عن ِحرفيَّة التزوير في وثائق عديدة قد ُتغيِّر مسار بعض الباحثين ممن يغترُّ

األعمال، لذا وجب أخذ الحيطة وإعالن النَّكير والتحذير، والله المستعان.

بتاريخ  المعتني  الطبيب،  المدني،  طوله  محمد سعيد  بن  وليد  بن  وكتبه، سعيد  قاله 
ًيا على نبياّه  المدينة المنورة، وذلك في 20 رمضان سنة 1440هـ، حامًدا لله تعالى، ومصلِّ

ًما. وآله وصحبه، ومسلاّ

♣ ♣ ♣
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ملحق بنامذج مشاهبة مزورة:  •

من  فيه  عبث  ما  وانتشار  وجرأته،  ر  المزوِّ لتمرس  كنماذج  الصور،  بوضع  وأكتفي 
المخطوطات، ومن استحضر ما سبق وتأمل فيما يأتي استبان له الحال.

أ  تزوير متلك للشيخ عبد اهلل البابطني )ت1282(:

ب  تزوير طبقة سامع وإجازة عىل البابطني:
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وتجاوًزا لألدلة العديدة للتزوير: هذا هو خط البابطين الحقيقي:
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ج  ومما يتصل هبذه البابة:

تفسري الفاحتة البن رجب.

د  وتزوير خلط املسندة املعمرة زينب بنت أمحد املقدسية.
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د  وأيًضا وثيقة مزورة

عىل ملك إنكلرتا، وقارن

بني اخلط هنا وخط عنوان

إجازة الربزنجي!
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ملحق بعض النصوص من املصادر الواردة يف البحث



94

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

♣ ♣ ♣
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دفتردار، جريدة المدينة المنورة، العدد: )826(، بتاريخ: 28 ذي القعدة سنة 1379.

المنتظم، البن الجوزي، دار صادر، مصور عن طبعة 1358.

الحديث  دار  التكلة،  زياد  لمحمد  الكتاني،  الرحمن  عبد  فهرسة  في  األماني  نيل 
الكتانية، 2010.

♣ ♣ ♣



ية فنية دراسة أثر

لمصحف أندلسي قديم محفوظ في

»مجمع عبد العزيز للمكتبات الوقفية في المدينة المنورة«

إعداد

مريم أحمد عباس الحربي
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ية فنية لمصحف أندلسي قديم محفوظ في دراسة أثر

»مجمع عبد العزيز للمكتبات الوقفية في المدينة المنورة«

مريم أحمد عباس الحربي)1(

ا كاماًل يرجع إلى مدينة بطليوس  أثريًّ الدراسة مصحًفا  تتناول هذه  ملخص البحث: 
األندلسية مؤرخ سنة 488هـ محفوظ في مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية في 
المدينة المنورة بالدراسة الوصفية وقد تميز المصحف بغالفه المميز والنادر وجمال خطه 

وزخرفته.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ما تمتلكه مكتبات المملكة العربية السعودية من 
مخطوطات أثرية تغطي جميع بقاع العالم اإلسالمي باإلضافة إلى الحقب الزمنية المختلفة 
كما يهدف إلى إلقاء الضوء على الخط األندلسي حيث تندر الدراسات المتخصصة عن 

المصاحف األندلسية وذلك لقلة المصاحف المكتوبة بالخط األندلسي.

النادرة  المصحف  تغليف  طريقة  أهمها:  من  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  خلصت  وقد 
والقديمة.

للمكتبات  العزيز  عبد  الملك  مجمع  بها  يحتفظ  التي  المصاحف  أقدم  من  مقدمة: 
الوقفية في المدينة النبوية وهو من مقتنيات مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت)2( ويحمل 
الرقم 19، نسخ سنة 488هـ بخط الناسخ علي محمد البطليوسي، حالة المصحف بشكل 

)1( ماجستير في اآلثار اإلسالمية »جامعة الملك سعود«.
النبوي، قال  المسجد  أنشأها شيخ اإلسالم عارف حكمت سنة 1270هـ/، جنوب  )2( مكتبة عارف حكمت: 
علي موسى في وصفها: »وكتبخانة المرحوم شيخ اإلسالم عارف حكمت بك ال نظير لها في أرض الحجاز، 
ووقف بها كتبه التي تتجاوز الخمسة آالف كتاب فيها من نوادر المخطوطات ونفائس المطبوعات«. انظر: ابن 

موسى، رسالة في وصف المدينة، ص47.
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عام جيدة، حيث يحتفظ المصحف بغالفة المذهب.

وُذكر المصحف رقم 19 في مقالة لألمير شكيب أرسالن نشرت في صحيفة »البرهان« 
الطرابلسية، »أنه شاهد في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة نسخة من القرآن 
الكريم مكتوبًة على جلد النعام، بخط أندلسي، ُكتبت في ألمرية باألندلس سنة 488هـ«.

سمكه  136سم  وعرضه  158سم  طوله  كامل  المصحف  ورقة،   160 من  يتكون 
3سم، الهوامش في الصفحات 3سم يمين 2سم يسار 25سم من أسفل الصفحة 2سم من 
أعلى الصفحة، طول الكتابة 9سم عرضها 6سم، حاول الناسخ أن يجعل هذا المصحف 
الكلمات عند خطٍّ واحٍد من  فتنتهي  الهوامش،  بين  تناسًبا  فنيًَّة، حيث جعل هناك  تحفًة 
الصفحة، كما مطَّ بعض الحروف التي تقبل المّط بخّط مستقيم طوله حوالي 7سم، وتزيد 
إلى النصف أحياًنا، مثل )بسم الله الرحمن الرحيم(؛ مما يدّل على تمّكن الناسخ وقدرته 
وقد  تواًبا«،  كان  »إنه  تعالى:  قوله  في  الباء  مّط  النصر  سورة  وفي  المسافات،  قياس  في 

أضيفت للمصحف بعد كتابته بمّدة طويلة بعض التعديالت في بعض الكلمات.

يبدأ المصحف بصفحاٍت مكتوٍب عليها كتاباٍت حديثًة، كما في أعلى الصفحة )جامع 
القرآن عثمان بن عفان غـــ50(، ثم عدد الصفحات ومسطرة المصحف ونّص يتضّمن 
المدير   ♫ الخربوتي)1(  ألحمدي  إبراهيم  الشيخ  لحرف  من  )وقف  الواقف  اسم 
المتوفى( وأسفل منها ختم مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت، وفي الصفحة التي تقابلها 

ُكتِب اسم أعجمي بقلم حبر يختلف عن الذي كتب فيه اسم الواقف )جبرن تيري(.

اللون  إلى  الزمن  مرور  مع  تحّول  األسود  بالمداد  كتابة  تليها  التي  الصفحة  في 
توارثوا  أنهم  الواضح  من  أشخاص،  أسماء  وهي  ممسوحة،  الكتابات  وبعض  البنّي، 
 المصحف. نّص الكتابة التي استطعت قراءتها: )السطر األول: ثم... على الواهب الله.

السطر الثاني: ثم إلبراهيم ابن أحمد ابن محـمد الجمحي...

السطران: الثالث والرابع: ... ثم لعبد الباسط بن إبراهيم بن.. ابن العلو الجمحي، 

)1( أحد أدباء المدينة المنورة: عمل أميًنا لمكتبة الشيخ عارف حكمت عام 1372هـ/ 1952م.
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لطف الله به وبجميع المسلمين.

السطران الخامس والسادس: ثم لمحمد بن عبد الباسط )ابن المتملك أعالهـ( بن 
الله به وبجميع المسلمين آمين  إبراهيم بن أحمد بن محـمد ابن العلو الجمحي، لطف 

رب العالمين...

ثم بعد ذلك للفقيه أبو القاسم )الصواب: أبي القاسم( بن عبد الله بن صالح.. نسًبا 
الهبطي لطف الله به آمين. ثم البن مسعود(.

آخر صفحة من المصحف سورتا الفلق والناس داخل إطار مستطيل مّتصل بطغرة من 
األربيسك.

ناسخ المصحف: كتبه الخطاط علي بن محـمد البطليوسي، فقد أورد له ابن بشكوال 
ترجمًة في كتاب »الصلة«)1( أنه من أهل بطليوس، وذكر أنه توفي سنة 480هـ في قلعة ابن 

رباح على يد ابن عكاشة، وذكر السيوطي والقفطي أن تاريخ وفاته سنة 488هـ.

ويلقب بالخيطال، وهو أخو أبي محـمد السيد البطليوسي صاحب كتاب »االقتضاب 
في شرح أدب الكّتاب«، وكان مقّدًما في علم اللغة وحفظها وضبطها.

دراسة المصحف: كتب بالخط األندلسي المبسوط بالمداد األسود الداكن وعناوين 
السور بالخط الكوفي المورق المذهب الذي كان منتشًرا في شمال افريقيا وفي مصر في 
الفترة الفاطمية خاصة القرنين )4-5هـ/10-11م(، وجاء اسم سورتي الفاتحة والبقرة 
مّتصل  األبيض،  باألربيسك  مزخرفة  مستطيل  إطار  داخل  األربيسك)2(  من  أرضية  على 

بطغرة من األربيسك.

كان  التي  األولى  والكتابة  العثماني  الرسم  بقواعد  االلتزام  في  األندلس  أهل  تشّدد 
عليها المصحف، واستنكروا كتابة المصحف بغيره، قال أبو عمرو الداني: »وُسِئَل مالك 

)1( ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك: كتاب الصلة، ج2، ص422.
الفنان  نهاية وقد استخدمها  أو  بداية  لها  المتشابكة ال يعرف  النباتية  الزخارف  )2( األربيسك: هي مجموعة من 

المسلم بكثرة في تزيين جميع ما صنع 
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♫: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: ال، إال على الكتابة 
األولى،... وقال الداني: وال خالف في ذلك من علماء األمة«)1(.

ق  كتبت المصاحف على رق غزال وقد تأخر أهل األندلس والمغرب في استخدام الرَّ
لكتابة المصحف الشريف إلى ما بعد القرن السابع الهجري تقريًبا، على الرغم من تعّطلها 
في المشرق اإلسالمي منذ زمن الخليفة هارون الرشيد حين أصدر أمًرا بعدم الكتابة على 
ق واستبدالها بالورق أو الكاغد)2(، يقول البشاري المقدسي - توفي في أواخر القرن  الرَّ
الرابع سنة 358هـ - عن بالد المغرب: »وكل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق: 
اللهم إال ما كان ينبت من البردي في جزيرة صقلية في ذلك الزمان«)3(، ويذكر القلقشندي 
ق«)4(،  أنه الحظ أن المغاربة - في زمنه - ال يزالون يكتبون المصاحف الشريفة على الرَّ

ق في كتابة المصحف الشريف في زمن السعديين)5(. وانقطع استخدام الرَّ

بين  تناسًبا  هناك  جعل  حيث  فنيًَّة،  تحفًة  المصحف  هذا  يجعل  أن  الناسخ  حاول 
التي  الحروف  بعض  مطَّ  كما  الصفحة،  من  واحٍد  خطٍّ  عند  الكلمات  فتنتهي  الهوامش، 
الله  تقبل المّط بخّط مستقيم طوله حوالي 7سم، وتزيد إلى النصف أحياًنا، مثل: )بسم 
الرحمن الرحيم(؛ مما يدّل على تمّكن الناسخ وقدرته في قياس المسافات، وفي سورة 

النصر مّط الباء في قوله تعالى: »إنه كان تواًبا«.

تميز المصحف باختالف مسطرته حيث بلغ عددها 25، تبدو السطور مزدحمًة، مّما 
اضطّر الكاتب إلى تقصير األلفات والمدود ما عدا السطور األولى، فقد أخذت حّقها في 

1407ه،  الفكر،  دار  دمشق،  ط2،  حسين،  عزة  تحقيق:  المصحف،  نقط  في  المحكم  عمرو:  أبو  )1( الداني، 
ص11.

)2( مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية: الخط العربي من خالل المخطوطات، ط1، الرياض، 
1406هـ، ص37.

)3( المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، تحقيق: محمـد مخزوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
ص239.

)4( القلقشندي: صبح األعشى، أبو العباس أحمد: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ج2، ص477.
)5( المنوني: تاريخ الوراقة المغربية، ص88.
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أكبر من غيرها-ويعتبر هذا هو جوهر  الّطول وكذلك أحرف لفظ الجاللة كتبت بشكل 
االختالف بين المصاحف األندلسية والمغربية.

بالنسبة للتشكيل اإلعرابي كتبت دائرة باللون األزرق للفتحة والضمة والكسرة وكتبت 
الشدة بطريقتين رأس شين باللون األزرق كتبت كذلك دال على نهج أهل المدينة وقد ذكر 
أبو عمرو الداني أن أهل األندلس تركوا كتابة الشدة بحرف الدال سنة 444هـ)1( إال أن 

هذا المصحف اتبع الطريقتين.

أما السكون وهو إشارة إلى خلّو الحرف من الحركات، لذا سّموه خفيًفا رسمت دائرة 
إليه  يحتاج  لما  الجامع  كتاب  صاحب  )ت654هـ(  وثيق  ابن  أخبر  وقد  األحمر  باللون 
من رسم المصحف بين اللونين األحمر والالزورد في ضبط المشّدد والسكون »وعالمة 

السكون بالحمرة أو الالزورد دائرة صغرى فوق الحرف المسكن«)2(.

أو  الخطأ  من  وخلوها  اآليات  دقة  تبين  المصحف  بمراجعة  والنسخ:  الكتابة  دقة 
النسيان.

أسلوب رسم الحروف: رسمت األلف في حاالتها الثالث - أول الكلمة وأوسطها 
وآخرها - نحيفة ومستقيمة ورشيقة، وفي أعالها عقفها باتجاه اليسار، وفي بعض األحيان 
جاءت أسفل األلف ويعود ذلك إلى كتابة الحرف من أسفل إلى أعلى، وتفاوت طولها 

بسبب كثرة أسطر الكتابة سابق الذكر.

صورتها  عدا  ما  الحاالت  كل  في  باستقامة  الثالث  بصورها  وأخواتها  الباء  رسمت 
المفردة ونهاية الكلمة جاءت آخر عقفتها مائلة إلى داخل الحرف ونقطتها في طرفها.

الجيم وأخواتها رسمت بزاوية حادة وبدون أي عقفة على األسفل أما الجيم المنتهية 
والمفردة كتبت شبيهة ب حرفz الالتيني.

)1( الداني: المحكم في نقط المصحف، تحقيق: عزة حسين، ط2، دمشق، دار الفكر، 1407ه، ص50.
)2( ابن وثيق، أبو إسحاق بن إبراهيم بن محـمد بن وثيق األندلسي اإلشبيلي المقري، الجامع لما يحتاج إليه من 

رسم المصاحف، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار األنباء للطباعة، بغداد، ط1، 1408هـ.
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وضع  بداية  إلى  وتعود  األعلى  من  بعقفة  بسيطة  بميلة  حادة  والذال  الدال  ورسمت 
القلم على الرق للكتابة.

رسمت الراء وأختها على هيئة قوس ربع دائرة في صورتها المفردة وبسنّة خارجة عن 
السطر قلياًل عند اتِّصال الحرف بما قبله.

جاءت السين والشين على شكلين في الكتاب، حيث جاءت السين المتصلة بِِسنَّْيِن 
دائرة  نصف  عن  عبارة  والمنتهية  المفردة  في  العرقة  وجاءت  متعرجة  المنشار  كأسنان 

نُّ األولى أطول من غيرها. وكتبت السِّ

أما الصاد وأختها رسمت عبارة عن خط مقوس فوق خط الكتابة بدون ِسنٍّ وجاءت 
المتطرفة والمفردة بعرقة تشبه النون.

الطاء والظاء رسمت مثل الصاد خط مقوس فوق خط الكتابة ورسم قائمها مائاًل جهة 
اليمين.

العلوّي  فّكها  فكان  المبتدئة  حالتهما  في  الغين  وأختها  العين  كتبت  والغين:  العين 
ممّيزات  من  النقطة  وتعتبر  العلوي،  الفّك  في  بنقطة  المبدوء  السفلي  فّكها  من  أقصر 
حاّد  مثلث  هيئة  على  فكتبت  المتوسطة  أما  خاّصًة  جماليًة  وتمنحه  المغربي،  الحرف 
الزوايا متساوي األضالع، ويبتدئ برسم رأس المثلث إلى أسفل مّتصاًل مع سطر الكلمة، 
وقاعدته إلى أعلى مع امتداد ضلع القاعدة إلى جهة اليسار، أما المنفردة فرسمت بعرقة 

تشبه عرقة الجيم.

الفاء والقاف كتبت على الطريقة األندلسية وهي نقطة للفاء من األسفل ونقطة للقاف 
من األعلى- ويعد هذا هو جوهر االختالف بين الخط عند المشارقة والمغاربة. ذكر أبو 
عمرو الداني هذا االختالف فقال: "أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوق، والقاف 
باثنتين من فوقها، وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها والقاف بواحدة من فوقها، 

وكلهم أراد الفرق بينهما بذلك")1(.

)1( الداني، أبو عمرو: المحكم في تنقيط المصحف، ص37.
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أنها  إاّل  الطاء  تشبه  حيث  الكتابة،  سطر  مع  مبسوطة  الكاف  رسمت  والالم  الكاف 
مفتوحة غير متصلة، أما النهائية أو المفردة فتشبه حرف الدال لكن بحجم أكبر. وكتبت 
الالم في أول الكلمة ساقطة من أعلى إلى أسفل على السطر، وتأتي محمولة على غيرها 
من الحروف، مثل الجيم وأخواتها أو الميم أو الهاء، أما المتوسطة فإذا كان ما قبلها ألف 

)مثل لفظ الجاللة( فإنها تكون أقصر من األلف بمقدار نقطة.

النهائية فهي  أما  السطر من أعالها،  كاملة يخرج خط  دائرة  الميم على هيئة  وكتبت 
دائرة لها نهاية تشبه حرف الراء، ورسمت الميم المبتدئة إما حاملة لغيرها من الحروف، 

وإما محمولة على غيرها.

الهاء المبتدئة كتبت دائرة على خط السطر، وتتبعها ِسنٌّ مقوسة، وترد في الوسط ملّوزة 
أو مختزلة والمتطرفة جاءت على شكل مثلث إذا كانت مّتصلة، أما المفردة فجاءت على 

شكل دائرة مع بروز خّط من أعالها مّتجه نحو اليمين.

كتبت الواو رأس مدّور يشبه الميم والفاء وغيرها، وعرقة من ربع دائرة تشبه حرف 
الراء.

من  نقطتين  تنقيطها  مراعاة  مع  وأخواتها،  الباء  مثل  والمتوسطة  المبتدئة  الياء  كتبت 
األسفل وجاءت المتطرفة رأسها على مستوى السطر ويرسم دائرة غير مكتملة من فوق، 

وينزل إلى أسفل ليرسم العرقة وتكون نصف دائرة.

زخارف املصحف:  •

الفواصل والعالمات جاءت إشارة إلى األحزاب ومواضع السجود وكانت عبارة عن 
دائرة باللون األزرق ومكتوب بداخلها حزب وسجدة وإطار باللون الذهبي ونقط باللون 

األزرق واألحمر، اقتصرت الفواصل بين اآليات على الهاء المحّورة.

سورتي  زخرفة  على  واقتصرت  معقدة  وغير  بسيطة  المصحف  زخارف  جاءت 
الفاتحة والبقرة، وبزخرفة آخر المصحف، والتي تحتوي على زخارف تكتب فيها السور 
القصار: اإلخالص، والفلق، والناس، حيث إن المصحف كتب بين الفترة االنتقالية لكتابة 
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المصاحف في األندلس وهي ما بين التشدد على عدم تزيين المصاحف واتباع نهج االمام 
المغرب  في  األولى  المصاحف  جاءت  حيث  وبين  المصحف،  تزيين  كره  الذي  مالك 

واألندلس بسيطة خاليه من أي زخارف.

غالف المصحف: مصنوع من الجلد البني بمقاس 2،9×6سم، عرف العالم اإلسالمي 
كبيرة  مجموعات  ثالث  إلى  ديروش  فرانسوا  قسمها  التي  األغلفة  من  مختلفًة  أنماًطا 
)I-II-III()1(، وتشتمل هذه األنماط على عناصر مشتركة: الدفتان والكعب -الدفتان 
هما قطعتان من مادة صلبة بعض الشيء تشّد إلى أول وآخر ورقة من المجلد، لحمايته في 
حالة االستخدام والتعيين، والدفة العليا هي الدفة التي ترى عندما يكون المجلد مغلًقا، 
والكعب يطابق مجموع الكراريس الذي توجد على »الدفة السفلى«. وهذه العناصر تكّون 
النمط III، وهو النمط المستخدم في تجليد المصحف)2(. أما قوام زخرفته عبارة عن جامة 
لوزية الشكل تتوّسط المتن تزدان بزخارف نباتية مذّهبة عبارة عن اربيسك لزهور واغصان 
واوراق ومن طرفها العلوّي والسفلي داليتان من ستة فصوص، وفي األسفل ثالثة ثقوب 
المصحف  زخرفة  تّمت  وقد  ألحد،  ملًكا  وليس  موقوف،  المصحف  هذا  أن  على  تدّل 
بالطريقة المغربية باستخدام الدّق بالمطرقة وتتم هذه العملية باستخدام الذهب في تنفيذ 
الزخارف بضغط القوالب الساخنة المزخرفة على الجلد حيث تكون أصل الرخرفة من 

الجلد نفسه.

ويعتبر هذا المصحف أقدم مصحف استخدمت فيه هذه الطريقة لتذهيبه، حيث إشارة 
بسنة  مؤرًخا  وكان  بالمطرقة  الدق  بطريقة  مذّهب  مصحف  أقدم  على  القصيري  اعتماد 

654ه/ 1256م)3(.

♣ ♣ ♣

)1( ديروش: المدخل إلى علم الكتاب المخطوط، ص 395-389
)2( ديروش: المدخل إلى علم الكتاب المخطوط، ص 390.

)3( القصيري، اعتماد: فن التجليد عند المسلمين، المؤسسة العامة لألثار والتراث بغداد، 1979م ص36-35.
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صور املصحف:  •
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♣ ♣ ♣



تَشنِيُف الَأسماع

ماع ووّيُ لتلاميذه من طِباق الّسَ َّ بما َكتبهُ الإمام الن

ةٍ بخّطِه، أو منقولة من خّطِه، أو عنه( َّ )وفق نسٍخ خّطِي

دراسة وتحقيق

عبد الله الحسيني

غفر الله له ولوالدَيه وللمُسلمين أجمعين
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خطُّ اإلمام النَّووي سنة )660هـ(

خطُّ اإلمام النَّووي سنة )669هـ(
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المقّدِمة

آله  وعلى  المرسلين،  سيِّد  د  محمَّ على  الم  والسَّ الة  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 
ين. يِّبين الطَّاهرين، وأصحابه الُغرِّ الَمياِمين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدِّ الطَّ

ا بعد.. أمَّ

حبيسة  ظلَّت  باإلجازة،  مقرونة  ماع  السَّ طِباق  من  نفيسة  نماذج  على  وقفُت  فقد 
اق  الُحذَّ ة  المتقنين واألئمَّ اظ  الُحفَّ َيراع أحد  ة، خطَّتها  العامة والخاصَّ ُدور المخطوطات 
ين يحيى بن َشَرف بن ِمَرى النََّوِوي  ا محيي الدِّ المعتَمدين لتالميذه، وهو: اإلمام أبو زكريَّ
افعي )631هـ -676هـ()1( - أسبغ الله عليه شآبيب رحمته وسحائب فضله  مشقي الشَّ الدِّ

-، وفيها نبٌع من الفوائد، وكنٌز من الفرائد، منها:

اإلقراء  مجالس  بإحياء  حياته  من  األخيرة  المراحل  حتَّى  النَّووي  اإلمام  عناية   -1
ماع والمقابلة سواء لمصنَّفاته أو لغيرها. والسَّ

المقروءة،  واألجزاء  امعين  السَّ ألسماء  وضبطه  ماع،  السَّ طِباق  صياغة  في  ته  دقَّ  -2
وتقييده لتفاصيلها كأنَّك تراها.

البين في ترجمة اإلمام  ، كـ: »تحفة الطَّ رين بالتَّرجمة في تصنيٍف مستقلٍّ مين والمتأخِّ )1( أفرده جماعة من المتقدِّ
يخ  ار )المتوفَّى 724هـ(، وهو ُعمدة كل من أتى بعده، و»ترجمة الشَّ ين« لتلميذه الخاص ابن العطَّ محيي الدِّ
و»بغية  738هـ(،  )المتوفَّى  ْخمي  اللَّ ين  الدِّ لتقي  افعي«  الشَّ مشقي  الدِّ النَّووي  الحزامي  يحيى  ين  الدِّ محيي 
وي في ترجمة اإلمام  اوي في ترجمة اإلمام النَّواوي« البن إمام الكامليَّة )المتوفَّى 874هـ(، و»المنهاج السَّ الرَّ
خاوي  وي في ترجمة قطب األولياء النَّووي« للسَّ يوطي )المتوفَّى 911هـ(، و»المنهل العذب الرَّ النَّووي« للسُّ
نطاوي )المتوفَّى 1420هـ(، و»اإلمام النَّووي شيخ اإلسالم  )المتوفَّى 902هـ(، و»اإلمام النَّووي« لعلي الطَّ
الحين« لعبد الغني الدقر )المتوفَّى 1423هـ(،  ثين وصفوة األولياء والصَّ والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدِّ
والفقهاء«  ثين  المحدِّ شيخ  النَّووي  و»اإلمام  اد،  الحدَّ ألحمد  وعلومه«  الحديث  في  وأثره  النَّووي  و»اإلمام 
ا من ترجم له ضمن كتاب من غير إفراد، فـ »استيفاء الكالم في هذا المعنى َيعُسُر« ا.هـ كما  لكامل عويضة، أمَّ

خاوي في »المنهل العذب الروي« )ص158(. نصَّ السَّ
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يعزُّ وجودها في مظانِّ  ثناؤه على تالميذه وتزكيته لهم بأوصاف وألقاب علميَّة   -3
التَّراجم، بل ال نعرف عن بعضهم شيًئا إالَّ منها.

له  يجوز  ما  كلِّ  في  لتالميذه  المعتبر  بشرطها  العلميَّة  اإلجازة  منح  4- حرصه على 
تسميعه.

ة مباركة مشهودة. ة العطِرة، وما له من آثار تربويَّ عوات الجمَّ 5- تعاهده تالميذه بالدَّ

يِّبات لمدينته دمشق، وسائر بالد اإلسالم وأهله، وما فيه من  عوات الطَّ 6- التزامه بالدَّ
ة اإلسالميَّة. ترسيٍخ لمعالم الجسد الواحد لألمَّ

قة،  فكان من توفيق الله عزَّ وجلَّ أن أعانني على جمع شذراٍت من هذه الطِّباق المتفرِّ
مُتها إلى مبحَثين، تندرج تحتهما  يٍَّة بخطِّه أو منقولة من خطِّه أو عنه، ثمَّ قسَّ وفق نسٍخ خطِّ

مطالب.

ماع في غير مصنَّفاته، وفيه مطلبان: المبحث األول: كتابة اإلمام النَّووي لطباق السَّ

ل: »كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز« للواحدي، فيه نموذج واحد. األوَّ

الثَّاني: »كتاب األربعين حديًثا« للهاشمي، فيه نموذج واحد.

ماع في مصنَّفاته، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثَّاني: كتابة اإلمام النَّووي لطباق السَّ

ل: »كتاب األربعين في مباني اإلسالم وقواعد األحكام«، فيه نموذجان. األوَّ

عوات واألذكار المستحبَّة  الثَّاني: »كتاب ِحلية األبرار وِشَعار األَخيار في تلخيص الدَّ
في اللَّيل والنَّهار«، فيه خمسة نماذج.

الثَّالث: »كتاب التَّقريب والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير«، فيه نموذج واحد.

راسة فيما يلي: ص عملي في هذه الدِّ وتلخَّ

قابلُت . 1 ثمَّ  الحديثة،  اإلمالئيَّة  الطَّريقة  على  المخطوطة  ماع  السَّ طباق  نسخُت 
المنسوخ بالمخطوط.

الواحدة، . 2 للطَّبقة  يَّة  الخطِّ النُّسخ  د  تعدُّ النُّسخ األولى هي األصل في حال  جعلُت 
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يادات  الزِّ أثبتُّ  كما  الهامش،  في  لها  األخرى  النُّسخ  وبين  بينها  االختالف  وأثبتُّ 
ق مع اإلشارة إلى ذلك. والتَّصويبات في النَّص المحقَّ

ترجمُت للمجازين، وأحلُت إلى أهمِّ المترجمين لهم.. 3

ل، وأرفقُت صورها.. 4 يَّة المعتمدة بشكل مفصَّ وصفُت النُّسخ الخطِّ

راسة على حدة: فأبدأ بترجمة المجاز، . 5 ماع، وأفردُت كل طبقة بالدِّ رقَّمُت طباق السَّ
ق. يَّة، ثمَّ النَّّص المحقَّ يَّة المعتمدة، ثمَّ صورة من النُّسخة الخطِّ ثمَّ وصف النُّسخة الخطِّ

ماع.. 6 اخ طباق السَّ أحلُت إلى أهمِّ المترجمين لنُسَّ

فُت بالكتب المسموعة المقروءة، وأبرز األعالم، واألماكن.. 7 عرَّ

كل ما يحتاج إلى ضبط من النَّص.. 8 ضبطُت بالشَّ

أضفُت بعض التَّعليقات والفوائد في الهامش.. 9

صنعُت ثبت المصادر والمراجع، والمحتويات.. 10

ماع«. يُتها بـ: »َتشنِيف األَسماع بما َكَتَبُه اإلماُم النَّوويُّ لتالميذه من طِباق السَّ وسمَّ

وختاًما:

يخ الفاضل الباذل أبا عمر عادل بن  أشكُر - بعد الله تعالى - أخي الحبيب الكريم الشَّ
يَّة النَّفيسة، فجزاه الله خير  حيم العوضي، الذي جاد لي ويجود بُجلِّ النُّسخ الخطِّ عبد الرَّ

الجزاء.

وأرجو من إخواني من أهل العلم واالختصاص واإلفادة أن يولوا هذا الباب مزيًدا من 
االهتمام والتَّتبع بحًثا ودراسًة، وأن يتعاونوا فيما بينهم.

ب بكلِّ  ا بدر منِّي من تقصيٍر أو خطأٍ أو غفلٍة، وأرحِّ اء الكرام عمَّ وأعتذُر مسبًقا للقرَّ
رحابة صدٍر بآرائكم ونصحكم وإثرائكم عبر بريدي اإللكتروني.

راسة  الدِّ بهذه  ينفع  أن  الُعلى  وصفاته  الُحسنى  بأسمائه  وتعالى  سبحانه  الله  أسأُل 
تنا،  أمَّ ولعلماء  ولمشايخنا،  ولوالدينا،  لنا،  يغفر  وأن  والمسلمين،  اإلسالم  المتواضعة 
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اتنا، ولتالمذتنا، وللُمسلمين أجمعين. يَّ وإلخواننا، وألحبابنا، وألهلينا، وألزواجنا، ولذرِّ

وصلَّى الله وسلَّم على النبيِّ األمين، وعلى آله، وصحبه، والتَّابعين، وآخر دعوانا أن 
الحمد لله ربِّ العالمين.

* * *
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المبحث الأول

فاته َّ ماع في غير مصن ووي لطباق الّسَ َّ كتابة الإمام الن

وفيه مطلبان:

األول: »الوجيز في تفسير القرآن العزيز« للواحدي.

الثاني: »األربعين حديًثا« للهاشمي.

المطلب الأول

طبقة سامع لكتاب »الوجيز« للواحدي بخطِّ اإلمام النَّووي سنة 660هـ    11
مي لتلميذه: أمحد احَلرْضَ

ترمجة امُلجاز:  •

النَّووي عليه وعلى  اإلمام  ثناء  العلميَّة:  ترجمة، ويدلُّ على مكانته  له على  أقف  لم 
الح في الله تعالى:  عاء، فقال: »األخ الصَّ ه به من جميل األوصاف وعطِر الدُّ أبيه، وما حالَّ
ث أبي الطَّيِّب إسماعيل الَبَرَكاتي الَيَماني الَحْضَرمي،  يخ المحدِّ أبو البركات، أحمد بن الشَّ
الله تعالى .. وقد أجزُتُه بما أخبرنا .. أن يروي عنِّي ما أجزُتُه به، فهو أهٌل لذلك،  نفَعُه 

وزيادة« ا.هـ، فأنعم بها من ترجمة.

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخة اخلطِّ

إسطنبول  بمدينة  أفندي  الله  فيض  مكتبة  في  محفوظة  النَّفاسة  في  غاية  ة  تامَّ نسخٌة 
التُّركية، رقم )247(، وتقع الطَّبقة في آخر كتاب »الوجيز في تفسير القرآن العزيز« لإلمام 
ا محيي الديِّن  الواحدي، في وجه واحد ]268/ب[، في )8( أسطر، بخطِّ اإلمام أبي زكريَّ
أخرى  وبذيلها طبقة سماع  يظهر -،  فيما   - افعي  الشَّ مشقي  الدِّ النَّووي  بن شرف  يحيى 
د بن أحمد  ين زكريا بن محمَّ مة أبي يحيى زين الدِّ لنفس الكتاب سنة 877هـ بخطِّ العالَّ
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افعي )823هـ -926هـ(. األنصاري الشَّ

وكتبه

د سعيد الحسيني  عبد الله بن محمَّ

الُبسيتين – البحرين

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين

gmail.com@Al7usaini81

11 من شهر ذي القعدة 1440هـ

الموافق 2019/7/14م
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يَّة لطبقة سماع الوجيز بخطِّ اإلمام النَّووي وبذيلها طبقة سماع  صورة من النُّسخة الخطِّ
ا األنصاري: مة زكريَّ أخرى بخطِّ العالَّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

الحمُد لله، وَسالٌم على عباده الذين اصطفى.

العزيز«)1(،  القرآن  تفسير  في  »الَوجيز  وهو:  ريف،  الشَّ الكتاب  هذا  غالب  عليَّ  َقَرَأ 
دُه الله برضوانه -: افعي)2( - تغمَّ ق أبي المعالي علي بن أحمد الَواِحِدي الشَّ لإلمام المحقِّ

الطَّيِّب  أبي  ث  المحدِّ يخ  الشَّ بن  أحمد  الَبَركات،  أبو  تعالى:  الله  في  الُح  الصَّ األُخ 
إسماعيل الَبَرَكاتي الَيَماني الَحْضَرمي، َنفعُه الله تعالى.

د التَّقي،  يُخ اإلمام أبو العالء علي بن طاهر، قال: أخبرنا محمَّ وقد أجزُتُه بما أخبرنا الشَّ
د الفضل، قال: أخبرنا يوسف الُخَواَرْزِمي، قال: أخبرنا علي بن أحمد  قال: أخبرنا محمَّ
ا، َأن يروَي عنِّي ما أجزُتُه به، فهو أهٌل لذلك،  الَواِحِدي، مؤلِّف هذا الكتاب وناسخه حقًّ

وزيادة.

م الحرام سنة ستين وستمائة)3(. وذلك في: العاشر من شهر الله المحرَّ

وَكَتَبُه:

افعي. يحيى بن َشَرف بن ِمَرى النَّواِوي)4( الشَّ

ٍر، يقتصر فيه غالًبا على قول  )1( من أقدم المختصرات في التفسير، صنَّفه بناء على رغبة طالبه في كتاٍب سهٍل ميسَّ
ات، منها: طبعة دار القلم بدمشق، والدار الشامية  ة مرَّ واحد في معنى اآليات المختلف في معناها، ُطبع عدَّ

ببيروت، بتحقيق: صفوان عدنان داوودي.
غة، انظر: »وفيات األعيان« )303/3-304(، و»سير  ر، عالم بالعربيَّة واللُّ )2( الواحدي )المتوفى 468هـ(: مفسِّ

أعالم النبالء« )339/18-342(، و»طبقات الشافعية الكبرى« )243-240/5(.
انا رحمة واسعة. ماع هذه وعمره وقتها 29 سنة تقريًبا، ♫ وإيَّ )3( َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ

َنَوى  إلى  نسبة  »والنَّووي  )ص41(:  ين«  الدِّ محيي  اإلمام  ترجمة  في  البين  الطَّ »تحفة  في  ار  العطَّ ابن  )4( قال 
وقال  ا.هـ،  العادة«  على  باأللف  كتبها  ويجوز  األصل،  على  الواوين  بين  األلف  بحذف  وهي  المذكورة، 
خاوي في  هبي في »تاريخ اإلسالم« )324/15(: »والنَّووي بحذف األلف، ويجوز إثباتها« ا.هـ، وقال السَّ الذَّ
هاب ابن الهائم:  يخ، لكن قال الشِّ »المنهل العذب الروي« )ص35-36(: »وبإثباتها وحذفها قرأُته بخطِّ الشِّ
إنه بإثباتها خالف القياس، قال: وأما األلف التي هي بدل من الم الكلمة فال يجوز حذفها، بل يجب قلبها في 
يوطي في  النسبة واًوا، كما في النسبة إلى فتى ونحوه، فيقال: َنووي، كما ُيقال: فتوي، انتهى« ا.هـ، وقال السُّ
وي« )ص101(: »والنِّسبة إليها نووي، بحذف األلف بين الواوين على األصل، وقلب األلف  »المنهاج السَّ
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د، وآله، وصحبه، وسلَّم. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّ

* * *

الياء واأللف بداًل عن إحدى ياء النسب، كما يقال: يمني ويماني،  األصلية واًوا، ويقال: نواوي ، بتخفيف 
ه ♫ تعالى« ا.هـ، ونحن رأينا كذلك، ولله الحمد  بتخفيف الياء في الثانية، ورأيُت كال األمرين في خطِّ

والمنَّة.
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اني َّ المطلب الث

النَّووي    12 اإلمام  بخطِّ  للهاشمي  حديًثا«  »األربعني  لكتاب  سامع  طبقة 
د الفاريس سنة 669هـ لتلميذه: حممَّ

ترمجة امُلجاز:  •

لم أقف له على ترجمة، ويدلُّ على مكانته العلميَّة: ثناء اإلمام النَّووي عليه وعلى أبيه، 
الُح، الجليُل، المجتهُد،  يُخ، الصَّ عاء، فقال: »الشَّ ه به من جميل األوصاف وعطِر الدُّ وما حالَّ
ين أبي علّي حسن بن الُحسين  الح شمس الدِّ يخ الصَّ د بن الشَّ ين، أبو عبد الله، محمَّ ضياُء الدِّ
ُه  افعي، أداَم اللُه نعمُه عليِه، وضاعَف الخيراِت لديِه، وأدامُه على طاعتِه، وتوالَّ الفارسي الشَّ
بكرامتِه، وجمَع بيننا وبينُه في داِر كرامتِه، مَع سائِر أحبابنَا بفضلِه ورحمتِه« ا.هـ، فأنعم بها 

من ترجمة.

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخ اخلطِّ

يخ أبي اليسر عابدين بمدينة  ة غاية في النَّفاسة محفوظٌة بخزانة الشَّ األولى: نسخة تامَّ
ِرْكلي، وعنه في كتاب  الزِّ دمشق، وعنها صورٌة في كتاب »األعالم« )150/8( لألستاذ 
نظام  ق  المحقِّ شيخنا  بعناية  )ص79(  األحكام«  وقواعد  اإلسالم  مباني  في  »األربعين 
بخطِّ  سطًرا،   )13( في  واحد،  وجه  في  الطَّبقة  وتقع  العبَّاسي)1(،  يعقوبي  صالح  محمد 

اإلمام النَّووي.

ة بمدينة القاهرة، رقم )1422( تاريخ  الثَّانية: نسخة محفوظة في دار الكتب المصريَّ
ين  تيمور، لكتاب »ذخائر القصر في تراجم نبالء العصر« للحافظ أبي عبد الله شمس الدِّ

النَّووي،  مباني اإلسالم وقواعد األحكام« لإلمام  »األربعين في  بـ  بقة خالل عنايته  الطَّ بهذه  )1( استفتح شيخنا 
لكتاب  ثين  المحدِّ المحدثين )ص28(، وفصل في سماعات  أثبات  األربعين في  ِطباق سماع  تحت: فصل 
األربعين )ص41(، وكنُت أظنُّ األمر كذلك، حتَّى تبيَّن لي خالفه من خالل ما َوَجَدُه الحافظ ابن ُطولون من 

ماع هذا بخطِّ اإلمام النَّووي على جزء »األربعين حديًثا« ألبي القاسم الهاشمي. نصِّ السَّ
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الحي الحنفي )880هـ -953هـ()1(،  مشقي الصَّ د ابن ُطولون الدِّ د بن علي بن محمَّ محمَّ
واحد  وجه  في  الطَّبقة  ذكر  حيث  بخطِّه،  مسودة  على  حة  ومصحَّ ومقابلة  منقولة  وهي 
ة، فقال: »ووجدُت على  ]12/أ[، في )5( أسطر، ضمن ما َوَقَف عليه من ُخطوط األئمَّ
ريف أبي القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي)2(  جزء »األربعين حديًثا« تصنيف الشَّ
ين أبي زكريا النَّووي  يخ محيي الدِّ مة العالم العامل الشَّ - وقد اتُّهم بوضعها - بخطِّ العالَّ
افعي مؤلِّف »المنهاج« ما ُصورُتُه: َقَرَأ َعليَّ جميع هذه األربعين ..« ا.هـ، فساقه بحروفه  الشَّ

ٍف يسيٍر. بتصرُّ

اإلمام  أنَّ  المذكور  المسموع  بالجزء  التَّصريح  من  ُطولون  ابن  َوجدُه  ما  يؤيِّد  ا  وممَّ
ماع لمصنَّفاته - ومنها: أربعينيَّته - بما يلي: النَّووي يلتزم في صياغة طباق السَّ

ح فيها بمقابلة النُّسخ بنُسخته وأصله، فمن عباراته: »وأنا ُممِسٌك أصِلي في  1- ُيصرِّ
حال قراءته«، »وقابلُت معه نسخَتُه هذه بأصلي المقابلة المرضيَّة المعتمدة«، »وأنا ُمقابل 
بنُسختي معُه«، »قابلُت جميع هذا الكتاب بأصلي مع صاحبه كاتبه«، »وقابلُت معه نسختُه 
معي،  هذه  نسختُه  »وقابَل  لمقابلته«،  َأصلي  ُممسٌك  »وأنا  بأصلي«،  مرضيًَّة  مقابلًة  هذه 

)1( انظر: »الكواكب السائرة« )51/2-52(، و»سلم الوصول« )152/3(، و»شذرات الذهب« )428/10-
.)429

و)106/11(،   )460-459/9( بغداد«  »تاريخ  انظر:  بالكذب،  ُمتَّهم  400هـ(:  بعد  )المتوفى  )2( الهاشمي 
حديًثا  األربعين  عن  َلفّي  السِّ طاهر  أبي  اإلمام  مقالة  فيه  و»جزء   ،)1053/2( عساكر«  ابن  شيوخ  و»معجم 
 ،)71/17( و»المنتظم«   ،)199/1( و»الموضوعات«   ،)305/1( والمتروكون«  و»الضعفاء  الودعانية«، 
َلفّي في شبكة األلوكة  ي عن األربعين حديًثا الودعانية« - ُنشر هذا وجزء السِّ و»جزء فيه جواب اإلمام المزِّ
و»ميزان   ،)167/19( النبالء«  أعالم  و»سير  و)760/10(،   )675/8( اإلسالم«  و»تاريخ   ،- بتحقيقي 
)ص150(،  الضعفاء«  و»ديوان   ،)246/1( الضعفاء«  في  و»المغني   ،)103،104  ،53/2( االعتدال« 
و»المستفاد من ذيل تاريخ بغداد« )ص112(، و»الوافي بالوفيات« )104/4(، و»الكشف الحثيث« )ص122، 
242(، و»لسان الميزان« )475/3، 554، 557(، وأما تناول جماعة من أهل العلم كتابه »األربعين حديًثا 
المتوفى  ابن خير اإلشبيلي«  ماع، كما في: »فهرسة  واية والقراءة والسَّ بالرِّ الخطب والمواعظ والِحَكم«  في 
الَوْدَعانيَّة ]1/ب[ إلى  المتوفى 642هـ لألربعين حديًثا  يَلسان  الطَّ ابن  القاسم  575هـ )ص200(، ونسخة 
]2/ب[ و]14/ب[ المحفوظة بمكتبة األسد الوطنية رقم )1236(، وطبقة سماع النَّووي هذه، و»مشيخة 
االستيعاب،  باب  فهو من  المتوفى 750هـ )ص456-455(،  القزويني«  بن علي  ين عمر  الدِّ اإلمام سراج 

والجمع، واإلفادة، وكون األصل معروًفا، والله أعلم.
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وأنا ممسٌك بأصلي في جميع َسماعه«، »وقابَل نسختُه هذه معي وأنا ممسٌك أصلي حال 
ماع«. السَّ

2- يجيز فيها برواية كل ما يجوز له روايته وتسميعه، فمن عباراته: »وأجزُت له راوية 
جميع ما يجوُز لي روايتُه وتسميعُه«، »وأجزُت لُه رواية كلِّ ما يجوُز لي تسميعُه«، »وأجزُت 

له كّل ما يجوُز لي تسميعُه«.

فه، فمن عباراته:  ح في خاتمها بأنَّه مكتوب من مصنِّف الكتاب المقروء ومؤلِّ 3- ُيصرِّ
فُه«. »َكَتَبُه، مصنِّفُه«، »َكَتَبُه، مؤلِّ

ا يعني أنَّه ال صلة لها بكتابه »األربعين  وليس في الطَّبقة هذه شيٌء من ذلك إطالًقا، ممَّ
حديًثا النَّووية«، والله أعلم.
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يَّة لطبقة سامع أربعني اهلاشمي بخطِّ اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ

يَّة املنقولة من خطِّ ابن ُطولون ممَّا وجده بخطِّ اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

الحمُد لله ربِّ العالمين.

َقَرَأ عليَّ جميع هذه »األَربعين«، صاحُبَها، كاتُبَها:

يخ  الشَّ بن  د  الله)1(، محمَّ عبد  أبو  ين،  الدِّ المجتهُد، ضياُء  الجليُل،  الُح،  الصَّ يُخ،  الشَّ
افعي)2(، أداَم اللُه نعمُه عليِه،  ين أبي علّي حسن بن الُحسين الفارسي الشَّ الح شمس الدِّ الصَّ
دار  في  وبينُه  بيننَا  وَجمَع  بكرامتِه،  ُه  وتوالَّ وأدامُه على طاعتِه،  لديِه،  الخيراِت  وضاعَف 
الثُّالثاء عاشر شهر  كرامتِه، مَع سائِر أحبابنَا بفضلِه ورحمتِه)3(، في مجالَس آخرها: يوم 
اللُه  َحماها  بدمشق،  واِحيَّة)6(  الرَّ بالمدرسة  وسّتمائة)5(  وستِّين  تسٍع  سنة  اآلخر)4(  ربيع 

الكريُم وصانها، وسائَر باِلِد اإلسالِم)7(، وأهِلِه.

)1( »أبو عبد الله« سقطت في »ذخائر القصر« ]12/أ[.
افعي« سقطت في »ذخائر القصر« ]12/أ[. )2( »الشَّ

)3( »َوَأَداَمُه َعَلى َطاَعتِِه .. بَِفضِلِه َوَرحَمتِِه« سقطت في »ذخائر القصر« ]12/أ[.
واب الُمثبت أعاله من خطِّ  اهر أنَّه سبق قلٍم من النَّاسخ، والصَّ )4( في »ذخائر القصر« ]12/أ[: »األول«، والظَّ

اإلمام النَّووي.
انا رحمة واسعة. ماع هذه وعمره وقتها 38 سنة تقريًبا، ♫ تعالى وإيَّ )5( َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ

واحيَّة: تقع شرقي مسجد ابن عروة بالجامع األموي ولصيقه، شمالي جيرون، وغربي الدولعية،  )6( المدرسة الرَّ
الواحد بن  الله بن محمد بن عبد  القاسم هبة  التاجر أبو  وقبلي الشريفية الحنبلية، أنشأها في العهد األيوبي 
وابن  البارزي،  وابن  الح،  الصَّ ابن  بها  س  درَّ افعية،  الشَّ على  ووقفها  هـ،   600 سنة  نحو  الحموي  رواحة 
 19 النَّووي  اإلمام  بلغ  ا  ولمَّ وغيرهم،  الدين،  وبدر  الدين،  ولي  وأبناؤه:  السبكي،  الدين  وبهاء  الزملكاني، 
سنة قدم به والده إلى مدينة دمشق سنة 649 هـ، فبعث به الشيخ تاج الدين الفزاري الفركاح إلى المدرسة 
واليته  بعد  حتى  منها  ينتقل  ولم  مات،  حتى  بها  واستمرَّ  بمعلومها،  ويترفق  بيت،  بها  له  ليحصل  واحيَّة،  الرَّ
آثار  تزال  ها، وال  بها على غيرها لحلِّ الحال، اختار اإلقامة  فيها لطيٌف عجيب  الحديث األشرفيَّة، وبيته  دار 
الحنبلي،  وائل  محمد  يخ  الشَّ أفاد  كما  للبنات  شرعيَّة  مدرسة  اآلن  وبمكانها  اليوم،  إلى  باقية  المدرسة  هذه 
وي« )ص38-39، 45(، و»الدارس في تاريخ  البين« )ص45-46(، و»المنهل العذب الرَّ انظر: »تحفة الطَّ
الشام« )79/6(، و»معجم  المدارس« )199/1-207(، و»منادمة األطالل« )ص100-103(، و»خطط 

دمشق التاريخي« )184/2(.
)7( في »ذخائر القصر« ]12/أ[: »المسلمين«.
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َكَتَبُه:
.)2 يحيى بن َشَرف بن ِمَرى بن حسن بن ُحسين بن ِحَزام النََّوِوي، عفا اللُه عنه، وعنهم)1(

الحمد لله ربِّ العالمين.

د، وعلى آله، وصحبه، أجمعين. وصلواتُه وسالمُه على سيِّدنا محمَّ

* * *

)1( إلى هنا انتهى نقل ابن ُطولون في كتابه »ذخائر القصر« ]12/أ[ لما َوجدُه بخطِّ اإلمام النَّووي.
 )( )2(
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اني َّ المبحث الث

فاته َّ ماع في مصن ووي لطباق الّسَ َّ كتابة الإمام الن

وفيه ثالثة مطالب:

األول: »كتاب األربعين في مباني اإلسالم وقواعد األحكام«.

عوات واألذكار المستحبَّة  الثاني: »كتاب ِحلية األبرار وِشَعار األَخيار في تلخيص الدَّ
في اللَّيل والنَّهار«.

الثالث: »التَّقريب والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير «.
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المطلب الأول

»كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام«

طبقة سامع لكتاب »األربعني« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 673هـ    13
ار  لتلميذه: ابن العطَّ

ار )654هـ  724هـ()1(:  • ترمجة امُلجاز: ابن العطَّ

الحسن،  أبو  ين،  الدِّ المفتي، عالء  الفقيه،  ق،  المحقِّ الحافظ،  العابد،  العالم،  اإلمام، 
افعي. مشقي الشَّ علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان ابن العطَّار الدِّ

ُولد سنة 654 هـ.

الحنبلي،  د  محمَّ بن  الله  ونصر  الُيسر،  أبي  وابن  ائم،  الدَّ عبد  بن  أحمد  من:  وسمع 
وعلي بن أحمد المقدسي، والجمال ابن مالك، وغيرهم، وأكثر عن أصحاب الخشوعي 
األمصار  علماء  كبار  من  والقاهرة  ونابلس،  المقدس،  وبيت  بالحرمين،  وسمع  وحنبل، 
مشيخة  الذهبي  ين  الدِّ شمس  بالرضاعة  ه  ألمِّ أخوه  له  جمع  حتى  المئتين،  على  يزيدون 

ة به في مجلَّد. خاصَّ

ل  ين يحيى بن شرف النَّووي، فالزمه دون غيره من أوَّ وصحب شيخه اإلمام محيي الدِّ

)1( انظر: »معجم شيوخ الذهبي الكبير« )7/2-8(، و»ذيل تاريخ اإلسالم« )ص281-283(، و»تذكرة الحفاظ« 
في  و»المعين  )ص157-156(،  بالمحدثين«  المختص  و»المعجم   ،)71/4( العبر«  و»ذيل   ،)198/4(
طبقات المحدثين« )ص235(، و»برنامج الوادي آشي« )ص91-92(، و»أعيان العصر« )248-245/3(، 
و»الوافي بالوفيات« )10/20(، و»مرآة الجنان« )204/4-205(، و»طبقات الشافعية الكبرى« )130/10(، 
و»البداية والنهاية« )251/18-252(، و»العقد المذهب في طبقات المذهب« )ص428(، و»ذيل التقييد« 
الشافعية« )271-270/2(،  الزمان« )1457/3-1459(، و»طبقات  لبديعة  )183/2-184(، و»التبيان 
تحريم  في  و»اإليضاح  )ص33-26(،  الطالبين«  »تحفة  ومقدمة  وغيرهم،   ،)6-4/4( الكامنة«  و»الدرر 
الحرير والذهب« )ص31-99(، ومقدمة »أدب الخطيب« )ص21-59(، ومقدمة »العدة في شرح العمدة 

في أحاديث األحكام« )13/1-21(، ومقدمة »أحكام النساء« )136-29/1(.
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سنة 670هـ إلى حين وفاته، وقرأ عليه الفقه والحديث تصحيًحا وعرًضا وشرًحا وضبًطا 
فاته، وبيَّض منها، حتى صار َراوية  ا، وقرأ عليه ونسخ الكثير من مؤلَّ ا وعامًّ وتعليًقا، خاصًّ
غير«، وكانت  النَّووي«، أو »المختَصر«، أو »النَّواوي الصَّ بـ: »مختَصر  ي  مصنَّفاته، وُسمِّ
ة عند شيخه النَّووي حيث كان  ٌة أكيدٌة، واجتماٌع دائٌم، وله مكانة عظيمة خاصَّ بينهما مودَّ

يرفق به، وُيشفق عليه، وُيؤانسه، وُيالطفه.

وأقبل على العلم دراسة وتدريًسا، واشتغااًل وتصنيًفا، فأجاد وأفاد، وانتفع به العباد 
س بالقوصية بالجامع، وولي  والبالد، فباشر مشيخة المدرسة النورية مدة ثالثين سنة، ودرَّ
عليه  وغلب  الطلبة،  مع  ودار  الطِّباق،  وكتب  األجزاء،  ونسخ  ث،  وحدَّ العلمية،  مشيخة 
س وأفتى سنين، وصنَّف أشياء مفيدة نافعة، مثل: »االعتقاد الخالص  الفقه والحديث، ودرَّ
ة في شرح  ين«، و»العدَّ من الشكِّ واالنتقاد«، و»تحفة الطَّالبين في ترجمة اإلمام محيي الدِّ
العمدة في أحاديث األحكام«، و»أحكام النِّساء«، و»فتاوى اإلمام النَّووي« بترتيبه، و»أدب 
الخطيب«، و»تساعيَّاته«، و»حكم صوم رجب وشعبان«، و»اإليضاح في تحريم الحرير 
هب وما يتعلَّق بهما وما يباح«، وغيرها، واشُتهر ذكره بين النَّاس، وأثنى عليه العلماء. والذَّ

يمنعه ذلك من  فلم  أكثر من عشرين سنة،  بفالج سنة 701 هـ، والزمه  وقد ُأصيب 
بل  والجماعات،  والجمع  رس،  والدَّ العلم  مجالس  وحضور  العلمية  مسيرته  استمرار 
اه الله تعالى، فكتب بشماله  ة وعزيمة، فكان ُيحمل في محّفة، ويطاف به، وقوَّ ازداد همَّ
، فلله الحمد أن متَّعني بالكتب بها«. واوين، فكان يقول: »ما كتبُت بها قبل هذا األلم قطُّ الدَّ

هبي، والتجيبي، والوادي آشي، وابن رافع السالمي، وابن  سمع منه: البرزالي، والذَّ
الجوهري، وغيرهم.

ة سنة 724 هـ، عن سبعين عاًما وشهرين، وُصلي  توفِّي يوم االثنين مستهل ذي الحجَّ
عليه بالجامع األموي، وُدفن بقاسيون في دمشق.

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخ اخلطِّ

ٌة محفوظٌة في مكتبة المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس  األولى: نسخٌة نفيسٌة تامَّ



128

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

يَّة لكتاب »األربعين  رها الله وحرسها - رقم )62( )ف 95(، ضمن النُّسخة الخطِّ - حرَّ
بن  الله  عبد  ين  الدِّ د مجد  أبي محمَّ يخ  الشَّ  : بخطِّ األحكام«،  مباني اإلسالم وقواعد  في 
َقيِقي الواسطي)1(، وفرغ منها في 3 رمضان سنة 706 هـ، وقرأ  إبراهيم بن عبد اللَّطيف الدُّ
جميعها على شيخه ابن العطَّار في مجلس واحد في 14 رمضان سنة 706 هـ، وقابلها 
بأصله المسموع على اإلمام النَّووي، وأجازه بجميع ما يجوز له روايته، وتقع الطَّبقة في 
َقيِقي من خطِّ اإلمام  آخرها في وجه واحد ]35/ أ[، في )6( أسطر، وقد نقلها النَّاسخ الدُّ
ه: »وجدُت  النَّووي كما وجدها على نسخة ابن العطَّار التي قابل عليها ُنسخته، فقال ما نصُّ
ين أبي الحسن  ق المتقن عالء الملَّة والدِّ مة الفاضل المحقِّ يخ اإلمام العالَّ على نسخة الشَّ
مشقي، نفع الله ببقائه المسلمين، بخطِّ المؤلِّف  علي بن إبراهيم المعروف بابن العطَّار الدِّ
ماع  السَّ طبقة  فساق   ،»♫ النَّواوي  ين  الدِّ محيي  اإلمام  يخ  الشَّ وهو  األربعين،  لهذه 
َقيِقي - رحمهم الله - «. بحروفها، ثمَّ قال: »َنَقَلُه: عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللَّطيف الدُّ

الله  عبد  أبو  يخ  الشَّ النَّووي:  اإلمام  خطِّ  من  نقلها  للطَّبقة،  مختصرة  نسخة  الثَّانية: 
د الوادي آشي القيسي األندلسي المالكي )673هـ  د بن جابر بن محمَّ ين محمَّ شمس الدِّ
حديًثا،  »األربعون  ه:  نصُّ ما  قال  حيث  )ص272-271(،  »برنامجه«  في  -749هـ()2( 
النَّواوي - قرية من ُقرى  ا يحيى بن شرف بن ِمَرى  ين أبي زكريَّ تخريج اإلمام محيي الدِّ
ين بن  يخ عالء الدِّ الجوالن، من عمالة حوران، من عمالة دمشق - َقرأُتها بدمشق على الشَّ
فها - ومن خطِّه نقلُت -:  اه، وقال مؤلِّ غير؛ لمالزمته إيَّ العطَّار، وُيعرف بابن النَّواوي الصَّ
بًة، وهو ُيقابل نسخته بنسختي، في مجلس واحد، يوم الثُّالثاء  دًة مهذَّ َقَرَأها عليَّ قراءًة مجوَّ
واحيَّة بدمشق« فساقها هكذا  الثَّاني عشر من رمضان ثالث وسبعين وستمائة، بالمدرسة الرَّ

باختصار.

)1( انظر: »مجمع اآلداب« )429/4(، و»المشتبه« )287/1(، و»أعيان العصر« )561/5(، و»توضيح المشتبه« 
)40/4(، و»تبصير المنتبه« )570/2(.

 ،)126-124/3( غرناطة«  أخبار  في  و»اإلحاطة   ،)181-180/2( الكبير«  الذهبي  شيوخ  »معجم  )2( انظر: 
و»الدرر   ،)106/2( النهاية«  و»غاية   ،)113/1( التقييد«  و»ذيل   ،)301-229/2( المذهب«  و»الديباج 

الكامنة« )153-152/5(.
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َقيِقي نقله من خطِّ اإلمام النَّووي وبذيله طبقة  يَّة لطبقة سامع األربعني بخطِّ الدُّ صورة من النُّسخة اخلطِّ
َقيِقي: امع بخطِّ ابن العطَّار للدُّ السَّ

صورة من النُّسخة املطبوعة املخترصة لطبقة سامع األربعني نقلها الوادي آيش من خطِّ اإلمام النَّووي:
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

َقرَأ َعَليَّ جميَع هذا الُجزء)1(، صاحُبُه، كاتُبُه:

مشقي،  ين، أبو الَحسن، علّي بن إبراهيم بن داود الدِّ ُل: عالُء الدِّ الفقيُه، الفاضُل، الُمحصِّ
نه بالتَّقوى، وَجمَع  ُه بكرامتِه، وزيَّ قُه الله لطاعتِه، وتوالَّ افعي، وفَّ المعروف بابن العطَّار الشَّ

بًة. دًة ُمهذَّ نيا، ِقراءًة ُمجوَّ لُه خيراِت اآلخرِة والدُّ

وَأنا ُمقابل بنُسختي معُه، في مجلٍس واحٍد، يوم الثُّالثاء الثَّاني عشر من شهر رمضان 
َواِحيَّة بدمشق، حَماَها الله. سنة ثالث وسبعين وسّتمائة)2( بالمدرسة الرَّ

وَأجزُت لُه رواية ُكّل ما يجوُز لي َتسميُعُه.

ُفُه: َكَتَبُه، مؤلِّ

المنهاج  دار  طبعة  منها:  الحصر،  تفوق  ات  مرَّ األحكام«  وقواعد  اإلسالم  مباني  في  »األربعين  كتاب  )1( ُطبع 
ة، بعناية: قصي محمد نورس الحالق وأنور بن أبي بكر الشيخي، وطبعة دار الحديث الكتانية بطنجة،  بجدَّ
ب  بعناية: شيخنا نظام يعقوبي، وطبعة الدار األثرية باألردن، بضبط وإخراج: رياض حسين الطائي، وقد رغَّ
فيه اإلمام النَّووي، فقال في مقدمته )ص97(: »ينبغي لكلِّ راغٍب في اآلخرة أن يعرف هذه األحاديث، لما 
اعات، وذلك ظاهٌر لمن تدبَّره« ا.هـ،  نبيه على جميع الطَّ التَّ ات، واحتوت عليه من  اشتملت عليه من المهمَّ
وقال في »المجموع« )16/1(: »وقد جمعُتها كّلها في جزء األربعين، فبلغت أربعين حديًثا، ال يستغني ُمتديِّن 
هد، واآلداب، ومكارم  عن معرفتها؛ ألنَّها كّلها صحيحة جامعة قواعد اإلسالم في األصول، والفروع، والزُّ
العناية،  به  وتوالت  رتبته،  وارتفعت  منزلته،  عظمت  نافٌع،  ُمبارٌك  كتاب  وهو  ا.هـ،  ذلك«  وغير  األخالق، 
ره،  عاية، ببركة نيَّة مصنِّفه، وُحسن قصده، فال ُيحصى من حفظه واستظهره، ومن شرحه وقرَّ وتتابعت عليه الرِّ

قديًما وحديًثا.
ماع هذه وعمره وقتها 42 سنة تقريًبا بعد مرور ُقرابة خمس سنوات من تأليفه  )2( َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ
ار - الذي كان يبلغ وقتها 19 سنة تقريًبا - إلى  لكتاب »األربعين«، وذلك خالل فترة انقطاع تلميذه ابن العطَّ
له  ة ُصحبتي  البين« )ص53( فقال: »كانت مدَّ الطَّ التي عبَّر عنها في »تحفة  التَّتلمذ عليه وحده واألخذ عنه 

ل سنة سبعين وست مئة وقبلها بيسيٍر إلى حين وفاته« ا.هـ. مقتصًرا عليه دون غيره، من أوَّ
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د)2( بن ِحزام النَّواوي، عفا الله  يحيى بن َشَرف بن ِمَرا)1( بن َحسن بن ُحسين بن محمَّ
عنه، في التَّاريِخ المذكوِر.

والحمد لله ربِّ العالمين.

ٍد، وسلِّم)3(. ٍد، وعلى آل محمَّ اللَّهمَّ صلِّ على محمَّ

ار  َقيِقي من خطِّ اإلمام النَّووي على نسخة شيخه ابن العطَّ )1( هكذا: »مرا« بألف ممدودة َنَقَلُه النَّاسخ عبد الله الدُّ
ين« ]2/أ[  البين في ترجمة اإلمام محيي الدِّ ية لـ »تحفة الطَّ لكتاب »األربعين«، وهكذا هو في النُّسخة الخطِّ
 ،- ه  بخطِّ مؤلِّفه  بأصل  عارضها  وقد  ين،  الدِّ عالء  شقيق  ار  العطَّ ابن  إبراهيم  بن  داود  ين  الدِّ جمال  بخطِّ   -
ماع وغيرها -: »مرى«  ه - كما رأينا في طبقة السَّ اء المهملة، وكتبُه النَّووي بخطِّ وذلك للتَّأكيد على فتح الرَّ
 ]1[ من:  كلٌّ  »ِمَرى»:  مقصورة  ألف  بعدها  المهملة،  اء  الرَّ وفتح  الميم،  بكسر  ضبَطُه  وقد  مقصورة،  بألف 
يَّة  ْمَلَكاني سنة 695هـ في النُّسخة الخطِّ ار في إمالئه لكتاب شيخه »األذكار« بخطِّ ابن الزَّ تلميذه علي ابن العطَّ
ه كما في »تاريخ اإلسالم« )324/15(، ]3[  هبي بخطِّ المحفوظة بمكتبة تشستربيتي رقم )4962(، ]2[ والذَّ
ه في »ترجمة شيخ اإلسالم النَّووي« )ص8 و 12(، ونقل فيه مجلس سماع لكتاب »األذكار«  خاوي بخطِّ والسَّ
)ص51-52( ورد في آخره: »كتبه: يحيى بن شرف بن ِمَرى بن حسن النَّواوي عفا الله عنه«، ثم قال: »قلُت: 
ه على نسخته باألذكار« ا.هـ، ]4[ وسليمان بن عمر العجيلي الجمل في »فتوحات  ونقلُت جميع ذلك من خطِّ
بيدي في »تاج  فة وبالقصر« ا.هـ، ]5[ والزَّ اب« )24/1( حيث قال: »ِمَرى: بكسٍر ففتح المهملة المخفَّ الوهَّ
العروس من جواهر القاموس« )528/39( حيث قال: »وِمَرى: بالكسر والقصر، الجدُّ األعلى لإلمام أبي 
النَّووي« )ص25(: »ُمِري:  وي في ترجمة اإلمام  يوطي في »المنهاج السَّ بينما قال السُّ النَّووي« ا.هـ،  زكريا 

ه« ا.هـ. اء، كما رأيُته مضبوًطا بخطِّ بضم الميم، وكسر الرَّ
َقيِقي نفسه في بداية نسخه لكتاب »األربعين«  واب الُمثبت كما َكتبُه النَّاسخ الدُّ )2( في األصل: »محمود«، والصَّ

]27/ب[.
َقيِقي -  الدُّ اللَّطيف  إبراهيم بن عبد  الله بن  »َنَقَلُه: عبد  ماع أعالها:  السَّ نقله لطبقة  بعد  َقيِقي  الدُّ النَّاسخ  )3( قال 
ق األفضل األكمل عالء  ق المدقِّ مة المحقِّ رحمهم الله -، ثمَّ قرأُت جميع هذا الكتاب على شيخنا اإلمام العالَّ
ين المذكور أعاله، بحقِّ سماعه عن مؤلِّفه المذكور ♫ ُمقاباًل بيده نسخة سماعه معي بهذه النُّسخة،  الدِّ
الح أبو نصر فتح بن سعيد بن جابر اإلشبيلي، في مجلٍس واحٍد يوم األحد رابع عشر  يخ الصَّ وسمعها معي: الشَّ
يخ المذكور حواشيه، وأجاز لي جميع ما يجوز له روايته،  من رمضان سنة ست وسبعمائة، وأملى عليَّ الشَّ
َقيِقي الواسطي، عفا  َكَتَبُه: قارئه وكاتبه ومالكه: الفقير إلى رحمة ربه: عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللَّطيف الدُّ
بدمشق  وريَّة  النُّ نَّة  السُّ بدار  ماع  السَّ وكان  م،  وسلَّ وآله  د  محمَّ المرسلين  أشرف  على  الله  ى  وصلَّ عنهم،  الله 
ها: »صحيٌح  ار طبقة سماع لكتاب »األربعين« وإجازة له هذا نصُّ المحروسة« ا.هـ، وقد كتب له شيخه ابن العطَّ
ابه  ار، وكانت قراءة الفقيه الفاضل النَّ ذلك، وَكَتَب: علي بن إبراهيم بن داود بن ُسليمان بن سلمان ابن العطَّ

بة ..« ا.هـ. ى، نفعه الله تعالى .. مضبوطًة، مهذَّ د المسمَّ ين أبو محمَّ مجد الدِّ
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طبقة سامع لكتاب »األربعني« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 674هـ    14
لتلميذه: عيل اليمني .

ترمجة امُلجاز:  •

ه  لم أقف له على ترجمة، ويدلُّ على مكانته العلميَّة: ثناء اإلمام النَّووي عليه، وما حالَّ
الُح، الُمعتنِي: أبو الحسن علّي بن  عاء، فقال: »الفقيُه، الصَّ به من جميل األوصاف وعطِر الدُّ
افعي، أداَم اللُه توفيَقُه، ولطَف بِه في جميِع ُأمورِه،  د بن موفَّق بن منصور، الَيَمنِي، الشَّ محمَّ

وبارَك اللُه في أحوالِِه« ا.هـ، فأنعم بها من ترجمة.

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخ اخلطِّ

وي في ترجمة  يَّتين من كتاب »المنهل العذب الرَّ اعتمدُت في ذلك على نسخَتين خطِّ
د  حمن بن محمَّ د بن عبد الرَّ ين محمَّ قطب األولياء النَّووي« للحافظ أبي الخير شمس الدِّ

افعي )831هـ -902هـ()1(: خاوي الشَّ السَّ

األولى: نسخٌة نفيسٌة محفوظٌة في جامعة ييل، رقم )Landberg -234(، من ورقة 
افعي )المتوفى  يخ أبي بكر بن رجب بن رمضان الحسيني الشَّ : الشَّ ]1[ إلى ]68[، بخطِّ
وبالغات  وإلحاقات  تصحيحات  وعليها  مصنِّفها،  بخطِّ  نسخة  من  نقلها   ، 897هـ()2( 
خاوي من خطِّ اإلمام النَّووي في  بخطِّ المصنِّف، وتقع الطَّبقة المختصرة التي نقلها السَّ
د اآلخذين عن اإلمام النَّووي -  ]29/ب[ و]30/أ[، في )3( أسطر، حيث قال - وهو يعدِّ
ا َقرَأ عليه:  افعي، وممَّ ه: »وأبو الحسن علي بن محمد بن موفَّق بن منصور اليمني الشَّ ما نصُّ
»األربعون« له، في مجلَسين، ثانيهما يوم األربعاء رابع عشري شعبان سنة أربع وسبعين 
يخ فيما َكَتَبُه له بخطِّه: َسِمَع عليَّ هذا الجزء ..«، فساق طبقة  وستمائة بدمشق، وقال الشَّ

)1( انظر: »إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم بترجمة السخاوي«، و»الضوء الالمع« )32-2/8(، 
و»التحفة اللطيفة« )513/2-514(، و»النور السافر« )ص18-23(، و»الكواكب السائرة« )54-53/1(، 

و»شذرات الذهب« )25-23/10(.
)2( انظر: »الضوء الالمع« )31/11-32(، و»إرشاد الغاوي« )ص1030(.



133

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

ماع باختصار. السَّ

باط، رقم )2354 ك(، وهي من مجموعة  ة بالرِّ الثَّانية: نسخٌة محفوظٌة في الخزامة العامَّ
اإلسالمية  الجامعة  مكتبة  في  فيلميَّة  صورة  وعنها  فاس،   – الكتاني  الحي  عبد  د  محمَّ
: عبد الظَّاهر بن إسماعيل الحريثي،  بالمدينة المنورة، رقم )918(، في )62( ورقة، بخطِّ
اب بن عبد  يخ عبد القادر بن عبد الوهَّ فرغ منها سنة 1032 هـ، نقلها من نسخة بخطِّ الشَّ
المؤمن القرشي)1(، مكتوبة سنة 891 هـ، وعليها تصحيحات وإلحاقات بخطِّ مصنِّفها، 
العيد  التي اعتمدها د. محمد  الطَّبقة مختصرة في ]26/أ[، في )3( أسطر ، وهي  وتقع 

الخطراوي في تحقيقه للكتاب، ويقع فيه )ص102-101(.

خاوي، والتي اعتنى  رة منه بخطِّ مصنِّفه السَّ وال ُتوجد هذه الطَّبقة في النُّسخة المصوَّ
د بن ناصر العجمي؛ ألنَّها من اإلبرازات األولى للكتاب. ق محمَّ بنشرها شيخنا المحقِّ

)1( انظر: »الضوء الالمع« )276/4-277(، و»إرشاد الغاوي« )ص934-933(.
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النَّووي  اإلمام  عن  نقلها  احلسيني  رجب  ابن  بخطِّ  األربعني  سامع  لطبقة  يَّة  اخلطِّ النُّسخة  من  صورة 
خاوي: وعليها بالغ بخطِّ السَّ

باط: يَّة لطبقة سامع األربعني باخلزانة العامة بالرِّ صورة من النُّسخة اخلطِّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

َسمَع َعَليَّ هذا الُجزء، صاحُبُه:

د بن موفَّق بن منصور الَيَمنِي  الُح، الُمعتنِي: / ]أبو الحسن، علّي بن محمَّ الفقيُه، الصَّ
افعي[)1(، أداَم اللُه توفيَقُه، ولطَف بِه في جميِع ُأمورِه، وبارَك لُه في أحوالِه. الشَّ

األربعاء،  يوم  ثانيهما:  مجلَسين،  ]في  لمقابلته،  َأصِلي  ُممِسٌك  وَأَنا  بقراءتِه،  فسمَعُه 
رابع عشري)2( شعبان سنة أربع وسبعين وسّتمائة)3(، بدمشق.[)4(.

)1( في األصل: »فالن«، اختصاًرا، وأثبتُّ ما بين المعقوفتين كما هي عادة اإلمام النَّووي في صياغة طباق السماع.
باط، وعنها في المطبوع من »المنهل العذب الروي« )ص102(: »عشر«. )2( في نسخة الرِّ

تأليفه  ُقرابة ست سنوات من  بعد مرور  تقريًبا  ماع هذه وعمره وقتها 43 سنة  السَّ النَّووي طبقة  اإلمام  )3( َكَتب 
لكتاب »األربعين«.

ُه هنا كما هي عادة اإلمام النَّووي في صياغة طباق السماع. بقة، وأثبتُّ )4( ما بين المعقوفتين ذكره السخاوي قبل الطَّ
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اني َّ المطلب الث

»كتاب ِحلية الأبرار وِشعَار الَأخيار
هار« يل والنَّ َّ ة في الل َّ عوات والأذكار المستحب في تلخيص الدَّ

طبقة سامع لكتاب »األذكار« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 668هـ    15
لتلميذه: حسن اهَلَذَباين

ترمجة امُلجاز: اهلذباين )املتوىف 699هـ()1(  •

الَهَذَباني  أبو علي، حسن بن هارون بن حسن  ين،  الدِّ الح، نجم  الصَّ الفقيه،  يخ،  الشَّ
افعي. مشقي الشَّ الدِّ

طلب العلم، وكتبه، وحفظه، وعنده فوائد كثيرة.

ين النَّووي. ه على محيي الدِّ ث، وتفقَّ ائم، وجماعة، ولم يحدِّ وسمع من: ابن عبد الدَّ

نًا، خيًِّرا، ورًعا، قانًعا، متتبًِّعا، مواظًبا على الطَّاعات. وكان ديِّ

ة بمدينة  توفِّي - وهو كهل - يوم الجمعة تاسع شعبان سنة 699 هـ، بالمدرسة األكزيَّ
دمشق.

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخ اخلطِّ

األولى: نسخٌة محفوظٌة في مكتبة طوب قابي في تركيا، رقم )339(، ضمن النُّسخة 
بابن  هير  الشَّ افعي  الشَّ بكر  أبي  بن  عثمان  بن  بكر  أبي   : بخطِّ »األذكار«،  لكتاب  يَّة  الخطِّ
الطَّبقة في آخرها ]200/  العجمي، فرغ منها في 25 من شهر شوال سنة 776هـ وتقع 
أ[، في )6( أسطر، حيث قال ابن العجمي: »نقلُت من نسخة مكتوب عليها ما صورُتُه: .. 

)1( انظر: »المقتفي على كتاب الروضتين« )78/1/2(، و»تاريخ اإلسالم« )905/15-906(، و»أعيان العصر« 
)255/2(، و»الوافي بالوفيات« )176/12(، و»طبقات الشافعية الكبرى« )408/9(.
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ه: قرأ عليَّ ..«، فساقها بحروفها. وشاهدُت بخطِّه أيًضا ما نصُّ

الثَّانية: نسخٌة محفوظٌة في مكتبة طرخان والدة السلطان في تركيا، رقم )297.3( – 
د بن أبي يزيد بن  يَّة لكتاب »األذكار«، لمالكها: سلطان محمَّ )180(، ضمن النُّسخة الخطِّ
افعي)1(، ُكتبت في أوائل القرن العاشر تقريًبا، وهي منقولة  ين القاري التبريزي الشَّ كمال الدِّ
ومقابلة على نسخة ُكتبت سنة 735 هـ، وتقع الطَّبقة في آخرها ]240/ ب[، في )9( أسطر، 
يخ المصنِّف ♫ على النُّسخة المنقول منها، ثمَّ  ه: »صورة خطِّ الشَّ حيث جاء فيها ما نصُّ

المقابل عليها: الحمد لله ..«.

)1( انظر: »الضوء الالمع« )76/10(.
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يَّة لطبقة سامع لألذكار بخطِّ ابن العجمي نقله عن اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ

يَّة لطبقة سامع لألذكار بمكتبة طرخان منقول عن اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ
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النَّصُّ امل  •

الحمد لله ربِّ العالمين)1(. 

األذَكاِر«)2(،  في  األخياِر  وِشعاُر  األبراِر  »ِحليُة  وهو:  الكتاب،  هذا  جميَع  َعَليَّ  َقَرَأ 
صاحبُه، كاتبُه)3(:

ين، أبو علّي)4(، حسن بن  ُل، النَّبيُه، الورُع، نجُم الدِّ الفقيُه، الفاضُل، المجتهُد، الُمحصِّ
ُه بكرامتِه، وأدامُه  افعّي، وفَّقه اللُه الكريُم لطاعتِه، وتوالَّ مشقّي الشَّ هارون الَهَذَباني ثمَّ الدِّ
صحيحًة  قراءًة  والمكرمات)5(،  والمحاِسَن  الطَّاعاِت  لديِه  وضاعَف  الخيراِت،  على 

)1( »الحمد لله رب العالمين« زيادة من نسخة طرخان.
المنهاج  دار  وطبعة  األرناؤوط،  القادر  عبد  بتحقيق:  بدمشق،  المالح  دار  طبعة  منها:  ات،  مرَّ ة  عدَّ )2( ُطبع 
دار  وطبعة  طاهر،  محمد  ومحمد  اللطيف  عبد  أحمد  اللطيف  وعبد  الحمصي  الدين  صالح  بعناية:  ة،  بجدَّ
ما كتاب من  النووي في غير  اإلمام  فيه  ب  بتحقيق: عبده علي كوشك، وقد رغَّ ببيروت،  البشائر اإلسالمية 
يل والنَّهار وعند األحوال  اللَّ كتبه المشهورة، فقال في »المجموع« )643/4(: »باب األذكار المستحبَّة في 
ًدا مشتماًل على نفائس ال ُيستغنى عن مثلها« ا.هـ، وقال  ا، وقد جمعُت فيه مجلَّ العارضة، هذا الباب واسٌع جدًّ
في »اإليضاح« )ص203(، و»المجموع« )36/2(: »كتاب األذكار الذي ال َيستغني طالب اآلخرة عن مثله« 
ا.هـ، وقال في »روضة الطالبين« )95/2( و)29/7( و)233/10، 238(، و»المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج« )82/4(: »كتاب األذكار الذي ال َيستغني ُمتديِّن عن معرفة مثله« ا.هـ، وقال تقي الدين اللخمي 
في »ترجمته للنووي« )ص49( والسخاوي في »المنهل العذب الروي« )ص56(: »كتاب رياض الصالحين: 
مجلد ضخم، وكتاب األذكار، وهما جليالن، ال َيستغني مسلٌم عنهما« ا.هـ، وقد اعتنى به أهل العلم شرًحا، 
ونكًتا، وتخريًجا، واختصاًرا، فمن ذلك: »نتائج األفكار في تخريج األذكار« البن حجر العسقالني، و»القول 
البار« للسخاوي وهو تكملة لتخريج ابن حجر، و»تحفة األبرار بنكت األذكار« للسيوطي، و»األسرار النبوية 
النواوية« البن عالن  األذكار  الربانية على  و»الفتوحات  الحضرمي،  المبارك  النووية« البن  األذكار  مختصر 
الصديقي، و»األنوار المضية مختصر األذكار النووية« للبلتاجي، و»تحفة األخيار بمختصر األذكار« ألبي بكر 
األحسائي، و»نيل األوطار بتخريج أحاديث كتاب األذكار وبيان صحيحه من سقيمه« لسليم الهاللي، قال ابن 
ار، واشتر األذكار،  بَّانيَّة« )4/1(: »قال غيره من العلماء الذين عليهم المدار: بِع الدَّ عالن في »الفتوحات الرَّ

اعر: ادة الخيار: ليس َيذكُر من لم يقرأ األذكار« ا.هـ، وصدق الشَّ وقال غيره من السَّ
َواِوْي إذا َأصبحَت مهموًما َفَداِوْي      جراحاتْك بَأذكاِر النَّ

)3( »كاتبه« سقطت من نسخة طرخان.
واب المثبت كما في اإلجازة التي تليها، ونسخة طرخان. )4( في نسخة ابن العجمي: »أبو عبد الله«، والصَّ

)5( في نسخة طرخان: »والكرامات«.



140

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

دًة ُمتقنًة أكمَل إتقاٍن. قًة)1( ُمجوَّ ُمحقَّ

وأنا ُممِسٌك َأصلي في حاِل قراءتِه، في مجالَس، آخرها: يوم الخميس الثَّالث من شهر 
اللُه  َحَماها  بدمشَق،  األشرفيَّة)3(  الحديِث  بداِر  ثمان وستِّين وسّتمائة)2(  ل سنة  األوَّ ربيع 

تعالى)4( الكريُم)5( وصاَنها، وسائَر بالِد اإلسالِم، وأهِلِه، آمين.

وَأَجزُت لُه روايَة جميع ما يجوُز لي روايُتُه وَتسميُعُه.

َكَتَبُه، ُمصنُِّفُه:

يحيى بن َشَرف النَّووي)6(، عفا الله عنُه.

د، وعلى آله)7(. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلواته وسالمه على سيِّدنا محمَّ

)1( »محققة« زيادة من نسخة طرخان.
ماع هذه وعمره وقتها 37 سنة تقريًبا بعد مرور سنة وشهرين من تأليفه لكتاب  )2( َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ

»األذكار«.
رقي، غربي العصرونية، وشمالي القيمازية الحنفية، وكانت  )3( دار الحديث األشرفيَّة: تقع بجوار باب القلعة الشَّ
داًرا لألمير قايماز بن عبد الله النجمي، فاشتراها الملك األشرف موسى بن العادل في العهد األيوبي، وبناها 
ن تولَّى مشيختها: ابن الصالح، وأبو شامة المقدسي،  دار حديث، ونجز بناؤها سنة 630 هـ، وُنسبت إليه، وممَّ
والنووي، وابن الزملكاني، والمزي، وتقي الدين السبكي، وابن كثير، والتاج السبكي، وغيرهم، وُتعرف أيًضا 
الحديث  ودار  الدمشقيَّة،  األشرفيَّة  الحديث  ودار  األولى،  األشرفيَّة  الحديث  ودار  افعية،  الشَّ الحديث  بدار 
و»منادمة   ،)36-15/1( المدارس«  تاريخ  في  »الدارس  انظر:  قائًما،  بناؤها  يزال  وال  انية،  الجوَّ األشرفيَّة 
التاريخي«  دمشق  و»معجم   ،)72-71/6( الشام«  و»خطط  )ص32-24(،  الخيال«  ومسامرة  األطالل 

.)269/1(
)4( »تعالى« سقطت من نسخة طرخان.

)5( »الكريم« زيادة من نسخة طرخان.
)6( في نسخة طرخان: »النَّواوي«.

)7( »رب العالمين .. وعلى آله« سقطت من نسخة طرخان.
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طبقة سامع لكتاب »األذكار« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 669هـ    16
لتلميذه: حسن اهَلَذَباين.

َّة املعتمدة:  • ي وصف النُّسخة اخلطِّ

يَّة  نسخٌة محفوظٌة في مكتبة طوب قابي في تركيا، رقم )339(، ضمن النُّسخة الخطِّ
هير بابن العجمي،  افعي الشَّ : أبي بكر بن عثمان بن أبي بكر الشَّ لكتاب »األذكار«، بخطِّ
فرغ منها في 25 من شهر شوال سنة 776هـ وتقع الطَّبقة في آخرها ]200/ أ[، في )3( 
أسطر، حيث قال ابن العجمي: »نقلُت من نسخة مكتوب عليها ما صورُتُه: .. وشاهدُت 

ه: ثمَّ سمعه بكماله ..«، فساقها بحروفها. بخطِّه أيًضا ما نصُّ
يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ ابن العجمي نقلها عن اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

ُه  ين، أبو علّي، َحَسن، أداَم اللُه الكريم لُه الخيراِت، وتوالَّ ثمَّ سمعُه بكمالِه: نجم الدِّ
ًة ثانيًة)1(. ُه في طاعتِه بالمُعوناِت، مرَّ بالحسناِت، وأمدَّ

وقابلُت معه نسخَتُه هذه بَأصلي المقابلة المرضيَّة الُمعتمدة.

وذلك في مجالَس، آخرها: ثالث جمادى األولى سنة تسع وستِّين وسّتمائة)2( بدمشَق 
المحروسة.

وَأَجزُت لُه روايَة ُكّل ما يجوُز لي َتسميُعُه.

ُفُه: وكتَبُه، ُمؤلِّ

يحيى بن َشَرف النَّووي، عفا الله عنه.

الحمد لله ربِّ العالمين.

ٍد، وسلِّم. ٍد، وعلى آل محمَّ اللَّهمَّ صلِّ على محمَّ

ل سنة  ة األولى بقراءته على اإلمام النَّووي: يوم الخميس الثَّالث من شهر ربيع األوَّ )1( سمع المجاز الكتاب للمرَّ
ثمان وستِّين وسّتمائة بدار الحديث األشرفيَّة، أي: قبل سنة وشهرين.

ماع هذه وعمره وقتها 38 سنة تقريًبا بعد مرور سنتين وأربعة أشهر من تأليفه  )2( َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ
لكتاب »األذكار«.
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طبقة سامع لكتاب »األذكار« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 673هـ    17
د األنصاري  لتلميذه: حممَّ

د األنصاري )615هـ  690هـ()1(:  • ترمجة امُلجاز: حممَّ

د بن عبد  ين، أبو بكر، محمَّ يخ، اإلمام، الفقيه، العالم، المقرئ، العدل، شهاب الدِّ الشَّ
افعي. مشقي الشَّ الخالق بن عثمان بن ُمزهر األنصاري الدِّ

ولد سنة 615هـ بمدينة دمشق.

به،  وانتفع  الزمه،  بخدمته،  اختصاص  له  وكان   - خاوي  السَّ ين  الدِّ علم  عن:  روى 
اء«، وغيره -، والقرطبي، وسمع من جماعة، منهم: إبراهيم  وروى عنه كتابه: »جمال القرَّ
ين ابن حمويه، وعتيق السلماني، ومكي بن عالن، وأحمد بن مسلمة،  الخشوعي، وتاج الدِّ

كي البرزالي. الح، والزَّ وابن الصَّ

وسمع صحيح البخاري على ثمانية وعشرين شيًخا، منهم: إسماعيل بن أبي الُيسر، 
بن  المنعم  عبد  بن  الله  ونصر  الجزري،  عمر  بن  ر  ومظفَّ الحموي،  بكر  أبي  بن  وأحمد 

حواري، وأبو بكر بن عمر المقرئ.

د بن أحمد الرقي الحنفي األعرج، وغيره، وسمع منه  ين محمَّ وقرأ عليه: شمس الدِّ
اء«: الحسين بن يوسف الكفري. اء«، وروى عنه سماًعا كتاب »جمال القرَّ »جمال القرَّ

وايات، حسن المعرفة، له مشاركة في الفقه والنَّحو. وكان عالًما فاضاًل، ذاكًرا للرِّ

وكان  دمشق،  ظاهر  الزنجيلي  بمدرسة  اإلقراء  وشيخ  الح،  الصَّ أم  بتربة  إماًما  وكان 
خاوي، ووقف كتبه بدار الحديث األشرفيَّة. بع عن السَّ ُيقرئ القراءات السَّ

بت التَّاسع والعشرين من رجب سنة 690 هـ، عن خمس وسبعين سنة،  توفِّي ليلة السَّ

)1( انظر: »المقتفي على كتاب الروضتين« )246/2/1(، و»تاريخ حوادث الزمان« )74/1(، و»تاريخ اإلسالم« 
الكبار«  القراء  و»معرفة   ،)208/2( الكبير«  الذهبي  شيوخ  و»معجم   ،)374/3( و»العبر«   ،)673/15(
)ص378(، و»ذيل التقييد« )150/1(، و»غاية النهاية« )159/2(، و»شذرات الذهب« )728-727/7(.
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ين  ة ثانية ظاهر البلد الشيخ زين الدِّ بت بجامع دمشق، وصلَّى عليه مرَّ وصلِّي عليه ظهر السَّ
حابة. غير بقرب الصَّ الفارقي، وُدفن بمقابر باب الصَّ

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخة اخلطِّ

النَّووي«،  اإلمام  الكرام  األولياء  قطب  اإلسالم  شيخ  »ترجمة  لكتاب  نفيسٌة  نسخٌة 
خاوي  د السَّ حمن بن محمَّ د بن عبد الرَّ ين محمَّ بخطِّ مصنِّفه: الحافظ أبي الخير شمس الدِّ
اويش  الشَّ د زهير  مة محمَّ يخ العالَّ الشَّ افعي )831هـ -902هـ(، محفوظٌة في مكتبة  الشَّ
بن  د  محمَّ ق  المحقِّ شيخنا  بعناية  مطبوعة  رة  مصوَّ نسخة  وعنها   ،)169( رقم  ة،  الخاصَّ
ناصر العجمي، فرغ منها في شهر جمادى األولى سنة 873 هـ، وتقع الطَّبقة في )ص51-
د اآلخذين عن اإلمام النَّووي - ما  خاوي - وهو يعدِّ 52(، في )11( سطًرا، حيث قال السَّ
مشقي المقرئ،  د بن عبد الخالق بن عثمان بن ُمزهر األنصاري الدِّ هاب محمَّ ه: »والشِّ نصُّ
رت وفاته حتَّى مات في سنة تسعين وستمئة، َقرَأ عليه وَسمَع جميع األذكار، ووَصَف  وتأخَّ
ٍة، منها:  بة، وَدعا له في البالغات بدعواٍت جمَّ قراءته في بعض البالغات، بالُمتقنة المهذَّ
الخيرات،  له  الله  وأداَم  سعادته،  الله  وأداَم  به،  ألطافه  الله  وأداَم  عليه،  نعمه  الله  أداَم 
ماع  السَّ طبقة  فساق   ،».. الكتاب  هذا  جميع  قابلُت  النُّسخة:  بآخر  له  وَكَتَب  و◙، 
بحروفها، ثمَّ قال: »قلُت: ونقلُت جميع ذلك من خطِّه على نسختِه باألذكار«، وتقع في 

)ص102-103( طبعة د. محمد العيد الخطراوي.
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خاوي نقلها من خطِّ اإلمام النَّووي: يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ السَّ صورة من النُّسخة اخلطِّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

قابلُت جميَع هذا الكتاب بَأصلي، مع صاحبه، كاتبه:

د بن  ين، أبي عبد الله، محمَّ دُر، شهاب الدِّ يُخ، اإلماُم، العالُم، الفاضُل، العامُل، الصَّ الشَّ
مشقي، أداَم الله لُه الخيراِت، وضاعَف  افعي الدِّ عبد الخالق بن عثمان بن ُمزِهر األنصاري الشَّ
ُه بالُحسنى، وجمَع لُه بين خيراِت اآلخرِة  ُه في طاعته بالمُعوناِت، وتوالَّ لُه الحسناِت، وأمدَّ

اه وسائر أحبابنا في داِر كرامتِه بفضلِه ورحمتِه. واألُولى، وَجمعني وإيَّ

ين المذكور سماًعا ُمتقنًا. يُخ اإلماُم شهاُب الدِّ فسمعُه الشَّ

ُمقابلًة /َمرضيًة بأصلي، في مجالس، آخرها: يوم االثنين،  وقابلُت معُه نسختُه هذه 
ابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثالث وسبعين وسّتمئة)1(. الرَّ

وَأجزُت لُه ُكلَّ ما يجوُز لي تسميُعُه.

َكَتَبُه:

يحيى بن َشَرف بن ِمَرى بن حسن النَّواوي، عفا الله عنه.

ماع هذه وعمره وقتها 42 سنة تقريًبا بعد مرور ست سنوات وعشرة أشهر من  )1( َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ
تأليفه لكتاب »األذكار«.
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طبقة سامع لكتاب »األذكار« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 676هـ    18
ار  لتلميذه: ابن العطَّ

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخ اخلطِّ

ة، رقم  ة محفوظٌة في مكتبة تشستربيتي بمدينة دبلن اإليرلنديَّ األولى: نسخة نفيسة تامَّ
شهاب  العبَّاس  أبي  يخ  الشَّ  : بخطِّ »األذكار«،  لكتاب  يَّة  الخطِّ النُّسخة  ضمن   ،)3049(
ين أبي يوسف قراجا بن عبد الله الميداني)1(، فرغ منها في  ين أحمد بن األمير زين الدِّ الدِّ
2 رجب سنة 706 هـ، وقرأ جميعها على العالمة ابن العطَّار في مدة آخرها 18 شوال سنة 
706 هـ، وقابلها بأصله المسموع على اإلمام النَّووي، وأذن له بروايته عنه وأجازه، وفيها 
بالغات بخطِّه، وتقع الطَّبقة في آخرها، في وجه واحد ]279/أ[، في )7( أسطر، نقلها 
الميداني من خطِّ اإلمام النَّووي كما شاهده على نسخة ابن العطَّار التي قابل عليها ُنسخته، 
تي قاَبلُت عليَها ُنسختِي هذه ما مثالُه بَخطِّ ُمصنِّفِه ♫  فقال: »شاَهدُت على النُّسخِة الَّ
ماع بحروفها، ثمَّ قال: »نقَلُه العبُد الفقيُر إلى رحمة ربِّه القدير -  تعالى«، فساق طبقة السَّ
كما َشاَهَدُه -: أحمد بن قراجا الميداني، عفا الله عنه، وعن والَديِه، وعن مشايخِه، وَمن 

أحسَن إليِه، والمسلمين أجمعين، آمين«.

ه  نه قد اعتنى بنسخ الكتب واألجزاء بخطِّ يَّة التي وصلتنا بأَّ )1( لم أجد من ترجم له، ويتبيَّن من خالل نسخه الخطِّ
ماع،  ار، وقرأ عليهم، وحضر مجالس العلم والقراءة والسَّ الجميل لنفسه، والزم أهل العلم، كالعالمة ابن العطَّ
وريَّة بدمشق، ففي شهر رجب سنة 706هـ فرغ من نسخ كتاب األذكار، وأتمَّ قراءته ومقابلته  نَّة النُّ كدار السُّ
بيب،  ل، اللَّ الح، المحصِّ ماع بـ: »األخ، الصَّ ار في شهر شوال الذي وصفه في طبقة السَّ على شيخه ابن العطَّ
على  وأثنى  المخلصين«،  عباده  من  وجعلُه  العارفين،  توفيق  الله  قُه  »وفَّ فقال:  له،  ودعا  المقرئ«،  األديب، 
حة، ُمقاباًل معي بأصلي«،  قراءته ومقابلته، فقال: »قرَأ عليَّ جميع هذا الكتاب .. قراءًة متقنًة مضبوطًة ُمصحَّ
وأذن له في الرواية عنه وأجازه له رواية ما يجوز له تسميعه، وفي شهر ذي القعدة حضر مجلس سماع لرسالة 
ار عن »قوم من أهل البدع يأكلون الحيات والضفادع وينزلون النيران ويؤاخون النساء والصبيان وغير  ابن العطَّ
قراءته  ار«، وأتمَّ  العطَّ ابن  الحجة فرغ من نسخ »جزء تساعيات  ذلك« )ص61-62(، وفي 4 من شهر ذي 
ماع )ص110( فقال: »الولد  السَّ ار الذي وصفه وأثنى عليه ودعا له في طبقة  العطَّ ابن  ومقابلته على شيخه 
المبارك .. نفعه الله ورفعه، وزاده من فضله وجمعه، ومن حمده وشكره أوزعه، قراءًة حسنًة بروايتي فيها عن 
مشايخي«، وأجازه له رواية ما يجوز له تسميعه، وفي 21 من شهر ذي الحجة نسخ جزًءا فيه فضائل أبي بكر 

ار. الصديق ◙ ألبي طالب العشاري سماًعا من شيخه ابن العطَّ
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ة محفوظٌة في مكتبة عاطف أفندي في تركيا، رقم )1524(،  الثَّانية: نسخة نفيسٌة تامَّ
ين داود بن  يخ أبي ُسليمان جمال الدِّ : الشَّ يَّة لكتاب »األذكار«، بخطِّ ضمن النُّسخة الخطِّ
افعي )665هـ -752هـ()1(، فرغ منها في 5 ربيع اآلخر  إبراهيم بن داود ابن العطَّار الشَّ
ين إبراهيم بن علي بن  يخ أبي إسحاق برهان الدِّ سنة 712 هـ، وسمع جميعها بقراءة الشَّ
إبراهيم المناخلي على أخيه ألبويه العالمة ابن العطَّار في مجالس آخرها 13 رجب سنة 
ما  لهما روايته ورواية  النَّووي، وأجاز  المسموع على اإلمام  بأصله  712 هـ، وعارضها 
واحد  وجه  في  لها،  أوَّ في  الطَّبقة  وتقع  النَّاسخ،  بخطِّ  بالغات  وفيها  تسميعه،  له  يجوز 
]I/ب[، في )8( أسطر، نقلها داود ابن العطَّار من خطِّ اإلمام النَّووي كما شاهدها على 

نسخة أخيه علي ابن العطَّار التي قابل عليها ُنسخته، فقال بعد النَّقل: »ومن خطِّه نقلُت«.

رقم )4962(،  أيًضا،  تشستربيتي  مكتبة  في  نفيسة مختصرٌة محفوظٌة  ُنسخٌة  الثَّالثة: 
ين  الدِّ كمال  المعالي  أبي  يخ  الشَّ  : بخطِّ »األذكار«،  لكتاب  العطَّار  ابن  مة  العالَّ إمالء  من 
افعي )667هـ -727هـ()2(،  ْمَلَكاني الشَّ د بن علي بن عبد الواحد األنصاري ابن الزَّ محمَّ
فرغ منها في 22 صفر سنة 695 هـ، وقابلها على نسخة شيخه ابن العطَّار المقروءة على 
ْمَلَكاني ما  اإلمام النَّووي وعليها خطُّه، وتقع الطَّبقة مختصرة في آخرها، حيث قال ابن الزَّ
ه: »شاهدُت في األصل ما مثاله مختصًرا بخطِّ المؤلِّف ♫: َسِمَع َعَليَّ جميَع َهذا  نصُّ
مشقّي  الدِّ إبراهيم بن داود  الحسن، علّي بن  أبو  ين،  الدِّ الكتاب: َصاحبُه، وكاتبُه:، عالُء 
افعّي، وقاَبَل ُنسخَتُه هذه َمِعي، والمعتمد أصِلي في جميع َسماِعِه، وذلك في مجالس،  الشَّ
آخرها: يوم الثُّالثاء الثَّاني عشر من جمادى األولى سنة ست وسبعين وست مئة، وَأَجزُت 
ُفُه: يحيى بن َشَرف النَّواوي«، ثمَّ قال: »نقله مختصًرا:  َلُه ُكّل ما يُجوُز لي َتسميعه، كتَبُه، مؤلِّ

افعي«. د بن علي بن عبد الواحد األنصاري الشَّ محمَّ

)1( انظر: »معجم شيوخ الذهبي الكبير« )236/1-237(، و»معجم شيوخ التاج السبكي« )ص182-179(، 
و»ذيل التقييد« )527/1-528(، و»الدرر الكامنة« )220-219/2(.

)ص247-246(،  بالمحدثين«  المختص  و»المعجم   ،)244/2( الكبير«  الذهبي  شيوخ  »معجم  )2( انظر: 
الكبرى«  الشافعية  و»طبقات   ،)156-151/4( بالوفيات«  و»الوافي   ،)629-624/4( العصر«  و»أعيان 

)190/9-206(، و»البداية والنهاية« )286/18-288(، و»الدرر الكامنة« )331-328/5(.



149

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ امليداين نقلها من خطِّ اإلمام النَّووي وبذيله طبقة  صورة من النُّسخة اخلطِّ
امع بخطِّ ابن العطَّار للميداين: السَّ
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يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ داود ابن العطَّار نقلها من خطِّ اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ

يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ عيل ابن العطَّار ألخيه داود والقارئ: صورة من النُّسخة اخلطِّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ
الحمُد لله َربِّ العالميَن.)1(

َسِمَع َعَليَّ جميَع َهذا الكتاب: »كتاب األذكار«)2(، َصاحبُه، كاتبُه:

ين، أبو الحسن، علّي بن  الفقيُه، اإلماُم)3(، العالُم، الفاضُل، الورُع، الُمتَفنِّن، عالُء الدِّ
ُه  وتَوالَّ الُمتظاهراِت،  الخيراِت  لُه  الكريُم  الله  أداَم  افعّي،  الشَّ مشقّي  الدِّ داود  بن  إبراهيم 

بالحسناِت الُمتكاثراِت، وَلَطَف بِه في جميع أمورِه، وَباَرَك لُه في كلِّ أحوالِه.

وقاَبَل ُنسخَتُه هذه َمِعي، وأنا ُممِسٌك بأصِلي)4( في جميع َسماِعِه.

ست  سنة  األولى  جمادى  من  عشر  الثَّاني  الثُّالثاء  يوم  آخرها:  مجالس،  في  وذلك 
وسبعين وستمئة)5(.

وَأَجزُت َلُه ُكلَّ ما يُجوُز لي َتسميُعُه.

ُفُه: َكَتَبُه، مؤلِّ

يحيى بن َشَرف النَّواوي)6(، عفا الله عنه، آمين.

ار. )1( »الحمد لله رب العالمين« سقطت من نسخة داود ابن العطَّ
.» ار: »سمَع جميع هذا الكتاب: كتاب األذكار عليَّ )2( في نسخة داود ابن العطَّ

ار. )3( »اإلمام« زيادة من نسخة داود ابن العطَّ
ار: »أصلي«. )4( في نسخة داود ابن العطَّ

ماع هذه بعد مرور تسع سنوات وأربعة أشهر من تأليفه لكتاب »األذكار«، وقبل  )5( كتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ
وفاته بشهرين ونصف تقريًبا، فقد توفي ليلة األربعاء ثلث الليل األخير 24 من شهر رجب سنة 676هـ عن 45 
اعات، ♫ تعالى وإيَّانا وجمع بيننا وبينه وبين  ت بالبركات، وُحفلت باإلنجازات، وُملئت بالطَّ عاًما ُحفَّ

هم في الله في دار كرامته بفضله ومنِّه وجوده ورحمته. من نحبُّ
ه َنَقلُت«، وقد  ار: »النَّووي«، وإلى هنا انتهى نقله عنه، وختم ذلك بقوله: »ومن خطِّ )6( في نسخة داود ابن العطَّ
ها ]242/ب[:  ار طبقة سماع لكتاب األذكار وإجازة له ولقارئه هذا نصُّ مة علي ابن العطَّ كتب له أخوه العالَّ
س الله روحه، بقراءته  »الحمُد لله، سمَع منِّي جميع كتاب األذكار لشيخنا العالم الربَّاني أبي زكريا النَّووي، قدَّ
الُح، المقرُئ،  ، وهذه النُّسخة تعارض معي بأصلي بيد كاتبها صاحُب هذه النُّسخة مالكها: األُخ، الصَّ له عليَّ
المناخلي  إبراهيم  بن  علي  الكبير  الح  الصَّ الحاج  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  ين،  الدِّ برهان  بيُب،  اللَّ األديُب، 
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الحمد لله ربِّ العالمين.

د، وسلِّم)1(. د، وعلى آل محمَّ اللَّهمَّ صلِّ على محمَّ

الحين، والعلماء  مشقي داًرا الحلبي أصاًل، نفعه الله، ونفع به، ولطف به، وله، وبسببه، وجعله من عباده الصَّ الدِّ
له إلى آخره، كاتُب  العاملين، وَرويُتُه له ولمن سمعه معه أو شيًئا منه عن مؤلِّفه ♫، وسمعُه معه من أوَّ
ين، أبو سليمان، داود، لطف الله به، وصحَّ  هذه النُّسخة، والمعارض معي لها: أخي ألبويَّ الصلب، جمال الدِّ
ذلك في مجالس، آخرها: يوم الثُّالثاء ثالث عشر شهر رجب سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، أحسن الله خاتمتها، 
وريَّة بدمشق المحروسة، وأجزُت لهما روايته، ورواية ما يجوُز لي تسميعُه، كتبُه: علي ابن  نَّة النُّ وذلك بدار السُّ

ار، عفا اللُه عنهما، آمين« ا.هـ. العطَّ
ماع أعالها: »نقَلُه العبُد الفقيُر إلى رحمة ربِّه القدير - كما َشاَهَدُه -:أحمد بن  )1( قال الميداني بعد نقله لطبقة السَّ
قراجا الميداني، عفا الله عنه، وعن والَديِه، وعن مشايخِه، وَمن أحسَن إليِه، والمسلمين أجمعين، آمين« ا.هـ، 
ار طبقة سماع لكتاب األذكار وإجازة له هذا نصُّها: »الحمُد لله، قرَأ عليَّ جميع  مة ابن العطَّ وقد كتب له العالَّ
ين، أبو العبَّاُس،  بيب، األديب، المقرئ، شهاُب الدِّ اللَّ ل،  الُح، المحصِّ هذا الكتاب، مالكُه كاتبُه: األُخ، الصَّ
العارفين، وجعلُه من  توفيق  الله  قُه  وفَّ الميداني،  الله  عبد  بن  قراجا  يوسف  أبي  ين  الدِّ زين  األمير  بن  أحمد 
دُه الله برحمته،  حة، ُمقاباًل معي بأصلي، بروايتي عن مؤلِّفه، تغمَّ عباده المخلصين، قراءًة متقنًة مضبوطًة ُمصحَّ
وأذنُت له في روايته عنِّي، وأجزُت له رواية ما يجوُز لي تسميعُه، وكانت القراءة المذكورة في مدٍة، آخرها: 
ار، عفا اللُه عنهم، بمدينة  الثَّامن عشر من شوال سنة ست وسبعمئة، كتبُه: علي بن إبراهيم بن داود ابن العطَّ
د،  د، وعلى آل محمَّ هم صلِّ على محمَّ وريَّة، والحمُد لله ربِّ العالمين، اللَّ نَّة النُّ دمشق المحروسة بدار السُّ

م« ا.هـ. وصحبه، وسلِّ
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طبقة سامع لكتاب »األذكار« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة 676هـ    19
ين ابن َجْعَوان لتلميذه: شهاب الدِّ

ين ابن َجْعَوان ) املتوىف 699هـ()1(:  • ترمجة امُلجاز: شهاب الدِّ

ين، أبو العبَّاس، أحمد بن  اهد، الورع، شهاب الدِّ ق، المفتي، الزَّ يخ، اإلمام، المحقِّ الشَّ
افعي. مشقي الشَّ د بن عبَّاس بن َجْعَوان األنصاري الدِّ محمَّ

د  ين محمَّ ائم، وسمع مع أخيه الحافظ شمس الدِّ روى جزء ابن عرفة عن ابن عبد الدَّ
افعي. كثيًرا، وأقبل على الفقه، فبرع فيه وأفتى، وُيعتمد عليه في نقل مذهب الشَّ

وكان من تالمذة اإلمام النَّووي.

كان رجاًل أسمر، تام الشكل، مهيًبا، متنسًكا، متقشًفا، منقطًعا عن النَّاس.

توفِّي - وهو كهل - يوم الخميس في بيته في الثَّاني والعشرين من شهر شعبان سنة 
غير. 699هـ في المدرسة النَّاصرية بمدينة دمشق، وُدفن عصر النَّهار بمقبرة باب الصَّ

يَّة املعتمدة:  • وصف النُّسخ اخلطِّ

 arabe رقم:  باريس،  في  الفرنسيَّة  الوطنيَّة  المكتبة  في  محفوظٌة  نسخٌة  األولى: 
بن  أحمد  بن  د  محمَّ يخ  الشَّ  : بخطِّ »األذكار«،  لكتاب  يَّة  الخطِّ النُّسخة  ضمن   ،)1130(
َصفي بن قاسم الغُزولي )697هـ -777هـ()2(، فرغ منها يوم االثنين 5 من شهر رمضان 
سنة 737هـ بالقاهرة، وتقع الطَّبقة في آخرها ]214/أ[، في )5( أسطر، حيث جاء فيها ما 
ه: »صورة طبقة سماع بخطِّ المؤلِّف ♫: سمع عليَّ ..«، فساقها بحروفها، وهي  نصُّ

د بن أحمد آل رحاب في نشره لها. يخ محمَّ التي اعتمدها الشَّ

)1( انظر: »المقتفي على كتاب الروضتين« )83/1/2-84(، و»تاريخ اإلسالم« )895/15(، و»تذكرة الحفاظ« 
)186/4(، و»أعيان العصر« )226/1، 379(، و»الوافي بالوفيات« )9/7(، و»طبقات الشافعية الكبرى« 

)35/8(، و»العقد المذهب« )ص379(، و»شذرات الذهب« )776/7(.
)2( انظر: »ذيل التقييد« )46/1(، و»الدرر الكامنة« )46/5-47(، و»إنباء الغمر« )119/1(.
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الثَّانية: نسخٌة محفوظٌة في مكتبة طوب قابي في تركيا، رقم )339(، ضمن النُّسخة 
بابن  هير  الشَّ افعي  الشَّ بكر  أبي  بن  عثمان  بن  بكر  أبي   : بخطِّ »األذكار«،  لكتاب  يَّة  الخطِّ
الطَّبقة في آخرها ]200/  العجمي، فرغ منها في 25 من شهر شوال سنة 776هـ وتقع 
أ[، في )5( أسطر، حيث قال ابن العجمي: »نقلُت من نسخة مكتوب عليها ما صورُتُه: 

ه: سمع عليَّ جميع ..«، فساقها بحروفها. شاهدُت بخطِّ المؤلِّف ♫ ما نصُّ
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يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ الغزويل نقلها عن اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ

يَّة لطبقة سامع األذكار بخطِّ ابن العجمي نقلها عن اإلمام النَّووي: صورة من النُّسخة اخلطِّ
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

َسمَع َعَليَّ جميع هذا الكتاب، صاحُبُه:

بُن  أحمد  العبَّاس،  أبو  ين،  الدِّ شهاُب  الُمعَتنِي:  ُل،  الُمحصِّ الفاضُل،  العالُم،  الفقيُه، 
مشقي  د بن عبَّاس بن َجْعَوان األَنصاري الدِّ ين أبي عبد الله محمَّ يخ األجّل كمال الدِّ الشَّ
ُأمورِه،  بِه في جميِع  وَلَطَف  بالحسناِت،  ُه  الخيراِت، وتوالَّ لُه  الكريُم  الله  أداَم  افعي،  الشَّ

وَبارَك لُه في كلِّ أحوالِه.

ماِع، في مجالَس)1(، آخرها: يوم  وقابَل ُنسخَتُه هذه معي، وَأنا ُممسٌك َأصلي حاَل السَّ
الثُّالثاء الثَّاني عشر من جمادى األُولى سنة سّت وسبعين وسّتمائة)2(، بدمشق المحروسة.

وَأجزُت لُه ُكلَّ ما يجوُز لي َتسميُعُه.

ُفُه: َكَتَبُه، مؤلِّ

يحيى بن َشَرف النَّووي، عفا الله عنهم.

الحمد لله ربِّ العالمين.

د، وسلِّم. د، وعلى آل محمَّ اللَّهمَّ صلِّ على محمَّ

العلميَّة قد اشترك في حضورها وسماعها كلٌّ من شهاب  المجالس  بأنَّ هذه  ماع  السَّ تاريخ  )1( يتبيَّن بمالحظة 
ار. ين ابن العطَّ ين ابن جعوان وعالء الدِّ الدِّ

ماع هذه بعد مرور تسع سنوات وأربعة أشهر من تأليفه لكتاب »األذكار«، وقبل  )2( كتب اإلمام النَّووي طبقة السَّ
وفاته بشهرين ونصف تقريًبا، فقد توفي ليلة األربعاء ثلث الليل األخير 24 من شهر رجب سنة 676هـ عن 45 
اعات، ♫ تعالى وإيَّانا وجمع بيننا وبينه وبين  ت بالبركات، وُحفلت باإلنجازات، وُملئت بالطَّ عاًما ُحفَّ

هم في الله في دار كرامته بفضله ومنِّه وجوده ورحمته. من نحبُّ
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الث َّ المطلب الث

ذير« َّ يسير لمعرفة سنن البشير الن َّ قريب والت َّ »الت

طبقة سامع لكتاب »التَّقريب والتَّيسري« كتبها مصنِّفه اإلمام النَّووي سنة    20
ار 674هـ لتلميذه: ابن العطَّ

وصف النُّسخة املطبوعة املعتمدة:  •

الله  عبد  أبو  يخ  الشَّ النَّووي:  اإلمام  خطِّ  من  نقلها  للطَّبقة،  ا  جدًّ مختصرة  نسخة 
د الوادي آشي القيسي األندلسي المالكي )673هـ  د بن جابر بن محمَّ ين محمَّ شمس الدِّ
ه: »التَّقريب والتَّيسير لمعرفة  -749هـ( في »برنامجه« )ص256-257( حيث قال ما نصُّ
ى  المسمَّ كتابه  من  الُمختَصر  النَّواوي  يحيى  زكريا  أبي  لإلمام  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّذير  البشير  سنن 
ابن  عمرو  أبي  لإلمام  الحديث«  »علوم  كتاب:  من  أيًضا  المختَصر  »اإلرشاد«،  بكتاب: 
ين علي بن العطَّار، وناَولنيه  يخ عالء الدِّ له بدمشق على الشَّ الح، َقَرأُت يسيًرا من أوَّ الصَّ

فه النَّواوي فيما رأيُتُه له بخطِِّه، قال: حفًظا ..« فساقها مختصرة. بروايته له عن مؤلِّ

من  يَّة  الخطِّ نسخته  آخر  في   - الواسطي  قيقي  الدُّ إبراهيم  بن  الله  عبد  يخ  الشَّ وكتب 
 - القدس  بمدينة  المبارك  األقصى  المسجد  مكتبة  في  المحفوظة  ]70/أ[،  »التَّقريب« 
منها في 21 شعبان سنة 706هـ -  الله وحرسها - رقم )62( )ف 95(، وفرغ  رها  حرَّ
ها: »قرأُت جميع هذا الكتاب، وهو كتاب »التَّقريب والتَّيسير«، تأليف  طبقة سماع هذا نصُّ
يخ  الشَّ على   ♫ النَّواوي  َشَرف  بن  يحيى  ين  الدِّ محيي  دهره  أوحد  مة  العالَّ اإلمام 
الحسن  أبي  ين  الدِّ عالء  الفضائل  جامع  األعمل  األعلم  األكمل  األفضل  مة  العالَّ اإلمام 
مشقي، أمتع الله بطول بقائه  مشقي المعروف بابن العطَّار الدِّ علي بن إبراهيم بن داود الدِّ
ة،  ين المذكور غير مرَّ فه اإلمام محيي الدِّ المسلمين، وذلك بحقِّ سماعه من حفظه على مؤلِّ
مقاباًل بقراءتي من هذه النُّسخة نسخة سماعه، وخطُّ المؤلِّف له عليها، وهي بيده يقابل 
بها قراءتي عليه، وقرأُت عليه مع الحواشي من إمالئه، وصحَّ وثبت في مجالس، آخرها: 
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بدمشق  النُّورية  النَّبوي  الحديث  بدار  وسبعمائة  ست  سنة  ال  شوَّ عشر  رابع  الثُّالثاء  يوم 
المحروسة، وهي منزله، َكَتَبُه الفقير إلى رحمه ربِّه: عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللَّطيف 
ح شيخه  ًيا، ومسلًِّما، والحمد لله ربِّ العالمين«، ثمَّ صحَّ قيقي الواسطي، حامًدا، ومصلِّ الدُّ
ه: »صحيٌح ]ما ذكره من[ مقابلته معي بأصلي، وأذنُت  ابن العطَّار سماعه عليه فقال ما نصُّ
د المذكور ]روايته، وأجزُتُه له، وفي[ ما  ين أبي محمَّ يخ العالم الفاضل النَّابه مجد الدِّ للشَّ

يجوز لي تسميعه، كتبُه: ابن العطَّار، عفا الله ]عنه[«.
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صورة من النُّسخة املطبوعة لطبقة سامع التَّقريب نقلها الوادي آيش من خطِّ اإلمام النَّووي:

قيقي وبذيله تصحيح ابن العطَّار لسامعه  يَّة لطبقة سامع كتاب التَّقريب بخطِّ الدُّ صورة من النُّسخة اخلطِّ
عليه:
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ق:  • النَّصُّ املحقَّ

ًدا، على نهايٍة من االستعجاِل  ًبا، ُمجوَّ لِه آلخرِه)2(، ُمتَقنًا، ُمهذَّ ِحفًظا)1(، َسْرًدا، ِمن أوَّ
بال تلعُثٍم، في أوقاٍت، في آخر ذي قعدة عام أربع وسبعين وسّتمائة)3(.

ة«. ين المذكور غير مرَّ قيقي: »بحقِّ سماعه من حفظه على مؤلِّفه اإلمام محيي الدِّ )1( قال الدُّ
د.  بتحقيق:  المالح،  دار  منها: طبعة  ات،  مرَّ ة  النَّذير »عدَّ البشير  لمعرفة سنن  والتَّيسير  »التَّقريب  )2( ُطبع كتاب 
مكتبة  وطبعة  الخشت،  عثمان  محمد  وتعليق:  بتحقيق  بدمشق،  العربي  الكتاب  دار  وطبعة  الخن،  مصطفى 
بتحقيق  بإسطنبول،  السمان  دار  وطبعة  السلوم،  فارس  بن  أحمد  د.  وتحقيق:  بشرح  بالرياض،  المعارف 
وتعليق: مازن عبد الله ومحمد طارق مغربية وقاسم الحلبية، وقد بيَّن اإلمام النَّووي موضوعه فقال في مقدمته 
يخ اإلمام الحافظ  )ص23(: »هذا كتاٌب اختصرته من كتاب: اإلرشاد الذي اختصرُتُه من علوم الحديث للشَّ
الح ◙، أبالُغ فيه في االختصار -  حمن المعروف بابن الصَّ ق أبي عمرو عثمان بن عبد الرَّ المتقن المحقِّ
ين اللخمي  إن شاء الله تعالى - من غير إخالٍل بالمقصود، وأحرُص على إيضاح العبارة« ا.هـ، وقال تقي الدِّ
ا، ال  التَّقريب والتَّيسير، مختصر اإلرشاد المذكور، وهو نفيٌس جدًّ في »ترجمته للنووي« )ص52(: »كتاب 
القباقبي،  ين  الدِّ وبرهان  العراقي،  ين  الدِّ زين  منهم:  العلم،  أهل  من  واحد  غير  وشرحه  ا.هـ،  عنه«  ُيستغنى 

اوي في شرح تقريب النَّواوي«. اه: »تدريب الرَّ يوطي، سمَّ ين السُّ خاوي، وجالل الدِّ ين السَّ وشمس الدِّ
ار  ماع هذا وعمره وقتها 43 سنة تقريًبا، وذلك خالل فترة انقطاع تلميذه ابن العطَّ )3( َكَتب اإلمام النَّووي قيد السَّ
البين«  - الذي كان يبلغ وقتها 20 سنة تقريًبا - إلى التَّتلمذ عليه وحده واألخذ عنه التي عبَّر عنها في »تحفة الطَّ
ل سنة سبعين وست مئة وقبلها بيسيْر  ة ُصحبتي له مقتصًرا عليه دون غيره، من أوَّ )ص53( فقال: »كانت مدَّ

إلى حين وفاته« ا.هـ.
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مقدمة

الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

فهذا موضوع طريف)1( من موضوعات التراث العربي المخطوط، والذي يهدف إلى 
الوقت  لتحديد  والنساخ  المؤلفين  بعض  اتبعه  والذي  بالكسور)3(،  التأريخ)2(  إلغاز  حل 

الذي كتبوا فيه هذه المخطوطات وهو ما يعرف بـ »قيد الفراغ« أو »حرد المتن«)4(.

ومظان هذا الباب هي كتب التراث العربي المخطوط المنسوخة في الربع األول من 
القرن الهجري العاشر فما بعده، وغايته: شحذ األذهان واختبار رياضتها.

والكتابة في موضوع كهذا)5( يتعدى حدود الطرافة ليبلغ فوائد توثيقية وتأريخية، يعرف 
بها جانًبا هاًما في التسلسل الفكري المعرفي إلنتاج مؤلِّف معين )إذا كان هو الملغز بهذا 

التأريخ(، أو يعرف درجة النسخة وعلوها من نزولها )إذا كان الملغز هو الناسخ(.

لذا لزم األمر بالتصدي لتفسير هذه الظاهرة وحل إلغازها وتعميتها، لتزول إشكاالت 
ظلت قائمة، ولتظهر أمور كانت خافية. فأحببت أن أمأل ثغرة لست أول من ساهم في ملئها، 
وأن أساعد على تحليل لغز صعب عانى منه المشتغلون بالكتاب العربي المخطوط، قراءًة 

وفهرسًة وتحقيًقا.

وقد قسمت البحث إلى فصلين، وهما على النحو اآلتي:

)1( الطريف: الطيب النادر )المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط: المكتبة اإلسالمية، استانبول ص: 555(.
د تأريخه وهناك فرق كبير بين لفظة »تاريخ« باأللف اللينة )بدون همز على األلف(، ولفظة  خ الكتاب: حدَّ )2( أرَّ
تطلق  »تاريخ«  كلمة  أن  نجد  الماضي وتسجيله،  دراسة  تأريخ على  لفظة  يطلق  فبينما  عليها،  بهمٍز  »تأريخ« 
على الماضي نفسه. )تأريخ التاريخ مدخل إلى علم التاريخ ومناهج البحث فيه، د. سعد بدير الحلواني، ط: 

الرابعة، 1423هـ، ص: 15( )المعجم الوسيط: ص13(.
)3( الكسر: هو جزء غير تام من أجزاء الواحد: كالنصف والخمس والتسع والعشر. )السابق: ص787(.

)4( حرد المتن: هو الهامش الموجود في آخر النص المتعلق بالنساخة وبيانتها. )معجم مصطلحات المخطوط 
العربي، أحمد شوقي ......، مصطفى طوبي، الخزانة الحسنية، الرباط، ط: الثالثة )2005م(: ص128(.

)5( وقد أشار عليَّ بذلك الشيخ الزميل: محمد عارف.
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- الفصل األول: الدراسة النظرية للتأريخ بالكسور، وفيه مبحثان:

- المبحث األول: نشأة التأريخ بالكسور، وتعريفه.

- المبحث الثاني: المقدمات المساعدة على حله.

- الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لنماذج من التأريخ بالكسور، وفيه مبحثان:

- المبحث األول: تحليل نماذج من التأريخ بالكسور.

- المبحث الثاني: دراسة أحد النماذج من خالل ثالث نسخ.

- الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها الباحث.
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الفصل الأول

ية للتأريخ بالـكسور الدراسة النظر

وفيه مبحثان:

المبحث الأول

يفه نشأة التأريخ بالـكسور، وتعر

اتفق الدارسون لهذه الطريقة الحسابية للتأريخ على أنها عثمانية المولد، وتتابعوا على 
أن العالم التركي: أحمد بن سليمان؛ المعروف بـ »ابن كمال باشا« )ت 940هـ( صاحب 
التصانيف الكثيرة والمباحث المهمة الغامضة)1(؛ هو أول من عرف بها، وأقدم ما نسب 
إليه صراحة كان بتاريخ )926هـ()2(. غير أن بعضهم أشكلت عليه هذه األسبقية بتقييده 

على ذات الطريقة سنة )922هـ()3( أي: قبل تلك بأربع سنوات، ولم يعرف مقيدها.

وبناء على ما سبق تكون نشأة هذه الظاهرة في الربع األول من القرن الهجري العاشر.

وقد أطلق على هذا الشكل أو الطريقة عدة مسميات وألقاب متنوعة من حيث الداللة 
والنسبة، وهي على النحو اآلتي:

1  املسميات املنسوبة، وهي عىل قسمني:
و»التأريخ  التركي«،  »التأريخ  وهي  الدولة:  أو  العرق  إلى  المنسوبة  المسميات  أ- 
العثماني«، وهما إطالقان يصدقان على هذه الطريقة، إال أنه يشكل عليهما تبادر الذهن 

1395هـ  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  زاده،  طاشكبري  العثمانية،  الدولة  علماء  في  النعمانية  )1( الشقائق 
)ص227(.

المخطوطات  معهد  مجلة  حسن،  هادي  جعفر  مقالة،  العربي،  المخطوط  في  بالكسور  التأريخ  من  )2( نموذج 
العربية، ط: الكويت )1409هـ(، مجلد 2/32، )ص394-393(.

)3( السابق: )ص394(.
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إلى التأريخ كعلم يتحدث عن جملة من األحوال واألحداث الخاصة بالعرق التركي، أو 
الدولة العثمانية.

ابن  »تأريخ  التأريخ: وهو  النوع من  إلى من عرف عنه هذا  المنسوب  المسمى  ب- 
إلى  يؤدي  قد  أنه  إال  الطريقة،  بهذه  شهرته  اعتبار  على  وجيه  إطالق  وهو  باشا«،  كمال 

الخلط بين المقصود وبين كتابه الشهير »تاريخ سالطين آل عثمان«)1(.

2  املسميات الواصفة، وهي كذلك عىل قسمني:

أو  المعمى  والتأريخ  الكنائي«)2(،  »التأريخ  وهي  العامة:  الواصفة  المسميات  أ- 
الطريقة  تصف  إطالقات  هي  اإلطالقات  وهذه  بالتلغيز،  أو  باإللغاز  والتأريخ  بالتعمية، 
بطبيعتها في الداللة غير المباشرة على المقصود، إال أنها غير مانعة، فهي تشمل كذلك 

ل)3(. حساب الُجمَّ

ب- التأريخ بالكسور)4(: وهذا اإلطالق جامع مانع في الداللة على المقصود من هذا 
التأريخ؛ فال َيْصُدق هذا الوصف على غيره، إذ ال كسور في تأريخ آخر.

تامة  بأجزاء غير  أو بعضه  تقييد زمن معين  بأنه:  بالكسور  التأريخ  ف  نعرِّ أن  ويمكننا 
والثمن،  والسبع،  والسدس،  والخمس،  والربع،  والثلث،  )كالنصف،  الواحد  أجزاء  من 
والتسع)5(، والعشر( أي: أن واضعه يعبر عن مقصده باستعمال الكسور لحساب التأريخ، 

وقد يصرح ببعضه؛ كأن يسمي الساعة أو اليوم من األسبوع وغير ذلك.

* * *

)1( نموذج من التأريخ بالكسور في المخطوط العربي )ص394(.
القاهرة  ط:  العربية  المخطوطات  معهد  مجلة  موالدي،  مصطفى  مقالة،  بالكسور،  التأريخ  تعمية  )2( حل 

)1416هـ(، مجلد 2/39، )ص214(.
ل: هي الحروف المقطعة على »أبجد هوز« )معجم مصطلحات المخطوط العربي: ص132(. )3( حساب الُجمَّ

)4( نموذج من التأريخ بالكسور في المخطوط العربي )ص394(.
)5( التسع من الكسور غير مستعمل.
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المبحث الثاني

المقدمات المساعدة على حله

من نظر إلى استعمال الكسور بشكل تراكمي دقيق ومتسلسل؛ أدرك حاجة حل هذا 
التأريخ إلى رياضة ذهنية، وممارسة عملية.

تأريخ  ألهداف  المنافية  بالبهلوانية)1(  وصفها  إلى  الباحثين  بعض  دفع  التعقيد  وهذا 
كتابة المخطوطات وتعيين وقتها)2(.

باشا  كمال  ابن  عبارة  على  وقفنا  ما  إذا  عذًرا  الطريقة  هذه  عن  رغب  لمن  نجد  وقد 
–وهو من عرفت- عند تقييده ألقدم تأريخ منسوب إليه بهذا األسلوب في آخر رسالة له 
في مسألة خلق القرآن: )... فمن استخرج هذا التأريخ بلغ المرام، وقدر على كل شيء لم 

يقدر عليه أكثر العلماء الكرام()3(.

َب عليها،  وتلك الصعوبة التي تقف عائًقا لكثير من الباحثين ستزول إذا مورست وُتُدرِّ
بل سيصبح األمر يسيًرا كما جاء في حاشية كتاب »الوسيط شرح الوجيز« في بيان عبارة 
الشارح –حين ألغز التأريخ بهذه الطريقة-، وهو عمر بن حسين اآلمدي )ت 1200هـ(: 

)... وطريق استخراجه سهل على من مارس بأمثاله(.

إلغازه  حل  على  الباحثين  تعين  التي  المقدمات  بعض  تقديم  الذهن  في  انقدح  لذا 
وتعميته، ومنها اآلتي:

األولى: معرفة المواقيت)4( الزمانية المستعملة في هذا التأريخ.

)1( تأريخ النسخ في المخطوطات العربية، مقالة، عصام محمد الشنطي، مجلة عالم المخطوطات والنوادر ط: 
الرياض )1422هـ(، مجلد 2/6: )ص533(.

)2( حل تعمية التأريخ بالكسور: )ص214(.
)3( الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات، جميل بن مصطفى بك العظم، دار البشائر اإلسالمية، 

بيروت، ط: األولى )1420هـ(: )ص97(.
)4( الميقات الزماني: هو الوقت المضروب للفعل. )المعجم الوسيط: ص1048(.
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وهي كاآلتي:

هذا  ومثال  الدرجة.  من  النهاية  أو  البداية  تحدد  غالًبا  وهي  الدرجة:  من  الجزء   -1
الميقات قول بعضهم: )أول الجزء الثامن ...( أي: بداية الدرجة المذكورة.

رجة: وهي جزء من الساعة، وتتكون الساعة من خمس عشرة درجة)1(. ومثال  2- الدَّ
هذا الميقات قول بعضهم: )أول الجزء الثامن ...( أي: أول الدرجة الثامنة من الساعة التي 

ذكرها –وسيأتي-.

3- الساعة: وهي جزء من أربع وعشرين ساعة زمانية، منها اثنتا عشرة ساعة للنهار، 
ومثلها لليل، تطول بطول أحدهما، وتقصر بقصره، ولكل ساعة منها وقت يخصها)2(.

ومثال هذا الميقات هو قول السابق: )أول الجزء الثامن من الجزء الحادي عشر ...( 
أي أول الدرجة الثامنة من الساعة الحادية عشرة.

فالثالثاء  فاالثنين  األحد  الترتيب، هي:  األسبوع على  وأيام  األسبوع:  اليوم من   -4
ولد  من  والمستعربة  العرب  به  نطقت  ما  وهو  فالسبت.  فالجمعة  فالخميس  فاألربعاء 

إسماعيل عليه السالم وجرى عليه االستعمال)3(.

قال الفراء: »فأول األيام األحد«)4(.

والمسألة ليست محل إجماع؛ فبعض العلماء جعل مبدأ األسبوع بالسبت))5((. وما 
وقع لنا من النماذج يؤكد العمل باألول.

ومثال هذا الميقات هو قول بعضهم: )السبع الرابع ...( أي: رابع أيام األسبوع وهو: 
األربعاء.

المؤسسة  القومي:  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  القلقشندي،  علي  بن  أحمد  اإلنشاء،  صناعة  في  األعشى  )1( صبح 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر )نسخة مصورة عن الطبعة المنيرية( )358/2(.

)2( السابق: )358/2(.

)3( السابق: )361/2(.
)4( األيام والليالي والشهور، الفراء، تحقيق: إبراهيم األنباري، ط: القاهرة )1980م(: )ص33(.

)5( صبح األعشى: )366/2(.
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5- اليوم من الشهر: وهو جزء من ثالثين يوًما )على اعتبار تمام الشهر(، ويفتتح اليوم 
بالليل من غروب الشمس ويختم بغروبها من اليوم القابل، وعلى ذلك عمل المسلمين 
وأهل الكتاب، وهو مذهب العرب؛ ألن شهورهم مبنية على مسير القمر، وأوائلها مقدرة 
برؤية الهالل)1(. ولكونه أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي اإلسالم)2(. ومن 
الليل  لوجد  بالنهار،  الليل  ذكر  فيها  اقترن  التي  اآليات  وإلى  المجيد  الله  كتاب  في  نظر 
مقدًما على النهار في جميع تلك المواضع. ومثال هذا الميقات قول األول: )أول الجزء 
الثامن من الجزء الحادي عشر من النصف الثاني من العشر الثالث من الثلث الثالث ..( 

أي: أول الدرجة الثامنة من الساعة الحادية عشرة من نهار الثالث والعشرين.

األسبوع  ذكر  وإذا  تامة،  أسابيع  أربعة  الواحد  الشهر  وفي  الشهر،  من  األسبوع   -6
فاألصل عدم ذكر اليوم من الشهر مع جوازه، مثاله )الربع األول أي: األسبوع األول من 

الشهر.

7- الشهر: وهو جزء من اثني عشر شهًرا عربًيا، وهي على الترتيب كاآلتي:
1- محرم.

3- ربيع األول.

5- جمادى األولى.

7- رجب.

9- رمضان.

11- ذو القعدة.

2- صفر.

4- ربيع الثاني )اآلخر(.

6- جمادى الثانية )اآلخرة(.

8- شعبان.

10- شوال.

12- ذو الحجة.

من  عشر  الحادي  الجزء  من  الثامن  الجزء  )أول  السابق:  قول  الميقات  هذا  ومثال 
النصف الثاني من العشر الثالث من الثلث الثالث من الجزء الثاني عشر ...( أي: ... من 

شهر ذي الحجة.

)1( السابق: )339/2(.
)2( تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط: األولى )1420هـ(: )276/21(.
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هو  بل  األلف(؛  مئات،  عشرات،  )آحاد،  أرقام  أربعة  عن  تزيد  ال  وهي  السنة:   -8
أرقام؛  ثالثة  عن  ينزل  ال  كما  العاشر.  القرن  في  بدأ  الطريقة  بهذه  التأريخ  لكون  الغالب 

وتحديًدا ال ينزل عن التسعمائة في حقل المئات.

الجزء  الرابع من  الجزء  الثامن من  العشر  السابق: )... من  الميقات قول  ومثال هذا 
الثاني عشر من الهجرة النبوية(؛ أي: ... من عام ثمانية وثالثين ومائة وألف من الهجرة 

النبوية.

ر  الثانية: تقسيم هذا التأريخ إلى مواقيت تامة لتمييز مفرداته عن التداخل ومن ثمَّ َتَعذُّ
تفسيره.

ثم  الساعة،  من  الدرجة  تحديد  وفيه  الثامن(  الجزء  )أول  السابق:  المثال  في  وبيانه 
قال: )من الجزء الحادي عشر( وفيه الساعة، ثم قال: )من النصف الثاني( وفيه تحديد أن 
الساعة المذكورة هي من النهار، ثم قال: )من العشر الثالث من الثلث الثالث( وفيه تحديد 
تحديد  وفيه  عشر(  الثاني  الجزء  )من  قال:  ثم  والعشرون،  الثالث  وهو  الشهر  من  اليوم 
الشهر وهو ذو الحجة، ثم قال: )من العشر الثامن من الجزء الرابع من الجزء الثاني عشر 
من الهجرة النبوية( وفيه تحديد السنة وهي الثامنة والثالثون بعد المائة واأللف من الهجرة 

النبوية.

الثالثة: معرفة الكسور الصالحة لكل مقيات.

وبيان ذلك في اآلتي:

1- الجزء من الدرجة: وهي غالًبا ال تخرج عن قولهم )أول الجزء .../ آخر الجزء 
.)...

هي:  تناسبه  التي  والكسور  عشر(،  )خمسة  الرقم  فيها  المسألة  وأصل  الدرجة:   -2
الثلث )يساوي خمسة(، والخمس )يساوي ثالثة(، أو أن يذكر الجزء مباشرة مثل: )الجزء 

الثامن(.

3- الساعة: وأصل المسألة فيها الرقم )اثنا عشر( لليل أو للنهار؛ وهو األصل واألكثر 
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أن  إال  وعشرون(  )أربعة  الرقم  وهو  والنهار  الليل  يشمل  أوسع  أصل  وهناك  استعمااًل. 
استعماله قليل.

ستة(،  )يساوي  النصف  هي:  تناسبه  التي  فالكسور  عشر(  )اثنا  األول  األصل  فأما 
والثلث )يساوي أربعة(، والربع )يساوي ثالثة(، والسدس )يساوي اثنين(.

وأما األصل اآلخر )أربعة وعشرون( فالكسور التي تناسبه هي: النصف )يساوي اثني 
عشر( والثلث )يساوي ثمانية(، والربع )يساوي ستة(، والسدس )يساوي أربعة(، والثمن 

)يساوي ثالثة(.

هذا وقد ترد الساعة بالعدد ال بالكسر، مثل: )الساعة األولى( دون تحديد، فالمقصود 
هنا أن تكون من حساب ساعات النهار.

واألصل في الساعات المذكورة في هذه الطريقة أنها ساعات النهار وأصل المسألة 
فيها )اثنا عشر( فإذا ذكر تحته كسر ثم أتباع بقيد )النصف األول( أو )النصف الثاني( فهو 
من ذلك األصل، ومثاله: )الجزء األول من السدس الخامس من النصف األول( فهنا قسم 
الخامسة من  الساعة  إلى قسمين كل قسم من ست ساعات، والمراد هنا  النهار  ساعات 

الست ساعات التي هي النصف األول من ساعات النهار.

 )... )النصف  بقيد  أتبعت  ثم  ساعة  عشرة  ااِلثنتي  داخل  الساعات  تقسم  لم  إذا  أما 
نهار، ومثاله:  أو  ليل  المذكورة هي في  الساعة  إلى أن هذه  المباشرة  الداللة  فالمراد هنا 

)الجزء الحادي عشر من النصف الثاني( أي: الساعة الحادية عشرة من النهار.

4- اليوم من األسبوع: وال يصلح فيه سوى كسر واحد فقط وهو السبع، مثل: )السبع 
األول( أي: أول أيام األسبوع وهو األحد.

5- اليوم من الشهر: وله أحوال، وهي كاآلتي:

أ- اليوم من الشهر: وأصل المسألة )ثالثون( وهو عدد أيام الشهر التام، والكسور التي 
تناسبه هي: النصف )يساوي خمسة عشر(، والثلث )يساوي عشرة(، والخمس )يساوي 

ستة(، والسدس )يساوي خمسة(، والعشر )يساوي ثالثة(.



179

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

النصف  تناسبه هي:  التي  فيها )عشرة(، والكسور  المسألة  األيام: وأصل  آحاد  ب- 
)يساوي خمسة(، والخمس )يساوي اثنين(، والعشر )يساوي واحًدا(.

ج- العشرات من األيام )العقود(: وهي العشرة والعشرون والثالثون؛ فهي )ثالثة(، 
والكسر الذي يناسبه هو: الثلث )يساوي عشرة(.

6- األسبوع من الشهر: وأصل المسألة )أربعة( وهي عدد األسابيع التامة من الشهر، 
والكسور التي تناسبه هي كاآلتي: النصف )يساوي اثنين(، والربع )يساوي واحًدا(.

7- الشهر: وأصل المسألة )اثنا عشر( وهو عدد الشهور، والكسور التي تناسبه هي: 
النصف )يساوي ستة(، والثلث )يساوي أربعة(، والربع )يساوي ثالثة(، والسدس )يساوي 

اثنين(، وقد يريد ذكره مباشرة، مثل: )الجزء الثاني عشر( أي: ذو الحجة.

والتركيب،  اإلفراد  أحوال من حيث  أرقام، ولها  أربعة  تزيد عن  السنة: وهي ال   -8
وهي كاآلتي:

أ- آحاد السنين: وهي من السنة األولى وحتى التاسعة، وأصل المسألة فيها )عشرة(، 
والكسور التي تناسبه هي: النصف )يساوي خمسة(، والخمس )يساوي اثنين(، والعشر 

)يساوي واحًدا(.
ب- العشرات من السنين )العقود(: وهي العشرة والعشرون حتى التسعين)1(، وأصل 
العقد  أي  خمسة،  )يساوي  النصف  هي:  تناسبه  التي  والكسور  )عشرة(،  فيها  المسألة 
أي:  واحًدا،  )يساوي  والعشر  الثاني(،  العقد  أي:  اثنين،  )يساوي  والخمس  الخامس(، 

عقد واحد من عشرة عقود(.

التي  والكسور  )مائة(،  فيها  المسألة  وأصل  القرن(:  )دون  السنين  من  المركب  ج- 
والخمس  وعشرين(،  خمسة  )يساوي  والربع  خمسين(،  )يساوي  النصف  هي:  تناسبه 

)يساوي عشرين(، والعشر )يساوي عشرة(.

د- القرن: وهو رؤوس المئات، وأصل المسألة فيها )عشرة(، والكسور التي تناسبه 

)1( المعجم الوسيط: )ص614(.
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هي: النصف )يساوي خمسة، أي القرن الخامس(، والخمس )يساوي اثنين، أي: القرن 
الثاني(، والعشر )يساوي واحًدا، أي: قرن واحد من عشرة قرون(.

بدأت  واألخرى:  )1000هـ(،  عام  بنهاية  تنتهي  األولى  ألفان،  وهي  األلف:  هـ- 
بمطلع عام )1001هـ(، وهي التي نحن فيها. ولأللف حالتان، وهما كاآلتي:

1- اإلفراد: كأن تقول: )من الجزء األول( أو )من الجزء الثاني( أي: األلف األول، 
أو األلف الثاني.

2- التركيب: وهو أن يذكر األلف مع القرن، بأن يحدد عدد المئات فقط، دون ذكر 
األلف األولى أو الثانية، ولتحديد التأريخ في أيِّ ألٍف نلجأ إلى عدد المئات فإذا كانت 
عشرة فأقل فالتأريخ في األلف األول، وإذا كانت عدد المئات أكثر من عشرة فالتأريخ في 

األلف الثانية.

الرابعة: معرفة أن الكسور المذكورة –سابًقا- هي كسور رئيسة، فقد يرد تحت الكسر 
الرئيس كسر فرعي.

مثاله لتحديد اليوم من الشهر قولنا: )الثلث الثاني من العشر األول( أي: اليوم الثاني 
من الشهر؛ فهنا جاء كسر تحت كسر وهو كثير في هذا التأريخ.

ا من أوله إلى  الخامسة: قد يرد بعض التأريخ صريًحا ومباشًرا، فال يلزم أن يكون كسريًّ
منتهاه.

مثاله: )األربعاء وهو الثلث الثاني من العشر األول من الجزء التاسع من أول األلف 
الثانية(، فهنا صرح باليوم وهو األربعاء، وبالسنة وهي سنة )1001هـ(.

السادسة: معرفة درجات العبارات من حيث الكناية والتصريح، وهي كاآلتي:

أ- الصريحة: كقولنا: )األربعاء(، أو )أول األلف الثانية(.

صريح  وهو  مطلق،  مقدار  فالجزء:  »جزء«؛  كلمة  كاستعمال  الصريحة:  شبه  ب- 
النسبة  معلوم  غير  مقداًرا  باعتباره  وُمْشِكٌل  المعدود،  على  الداللة  في  مباشًرا  باعتباره 
ألول وهلة، مثاله: )أول الجزء الثامن( أي: أول الدرجة الثامنة من الساعة، فهي مباشرة 
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في الداللة على الدرجة، إال أن هذا التبعيض غير معلوم األصل؛ فال َيْعِرُف الحاِسُب ما 
موضع هذه الدرجة من الساعة؟.

ج- الكناية: وهي الكسور، وقد سبق الكالم عليها.

أن  إال  التسعين،  إلى  العشرة  من  للعشرات  وهو  كالَعْقد،  بتوسع:  استعمل  ما  د- 
بعضهم توسع في استعمالها للقرن، مثل: ).. من العقد الثاني من األلف الثانية( أي: من 

سنة )1101هـ -1200هـ(.

السابعة: معرفة الميقات الذي بدئ به، حتى ال تستغلق مبكًرا، وذلك بمعرفة الكسور 
الصالحة للميقات وهي نافعة هنا، مثاله: )ثاني السدس األول( أي: الساعة الثانية، فمن ال 

يفطن لمثل هذا يظن أن واضعه قد بدأ بالشهر، ومن ثم يستغلق عليه الحساب.

الثامنة: معرفة التقديم والتأخير الذي قد يقع في هذه الطريقة أحياًنا.

فهنا  األلف(  بعد  األول  العاشر من  السابع من  السبع   .. األول  السدس  )آخر  مثاله: 
بدأ باليوم وهو اليوم الخامس من الشهر، وقدم اليوم من الشهر على اليوم من األسبوع؛ 
وهو خالف األصل. ومن ال يفطن لمثل هذا سيفسر البداية بالساعة من يوم السبت، ولن 
يذكر اليوم من الشهر أو حتى األسبوع الذي يندرج فيه هذا اليوم، ويقع اإلشكال إذا كان 
في العبارة المستعملة طمٌس أو نحو ذلك – في المخطوط- فلو كان المكتوب للتبعيض 
كحرف »من« كان المقصود الساعة، أما إذا أراد اليوم من الشهر فالمستعمل »هو«؛ وإليك 

بالتفسيرين:

أ- الصواب: )5/ السبت/ شوال/ 1001هـ(.

ب- الخطأ: )الساعة الثانية من نهار السبت/ شوال/ 1001هـ(، وهنا لم يذكر اليوم 
كالتفسير السابق، أو في أيِّ أسبوع هو من أسابيع الشهر الرابع.

السنة  من  الشهر  ثم  وتفسيره،  حله  على  ُيْحَرُص  ما  أهم  وهو  السنة  معرفة  التاسعة: 
المعروفة، ثم اليوم من الشهر والسنة، ثم الساعة من اليوم والشهر والسنة.

ذلك لكون بعض الباحثين ُيعييه حل هذا التأريخ فيتركه كله، مع أنه باإلمكان معرفة 
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السنة المقصودة وفي هذا فائدة كبيرة يتحقق بها المراد؛ فما ال يدرك كله ال يترك ُجّله.

العاشرة: االستئناس بتفسير النساخ والمعلقين لهذا التأريخ.

1200هـ(  اآلمدي )ت  حسين  بن  لعمر  الوجيز«،  »الوسيط شرح  في  وقع  ما  وهذا 
حيث ألغز بهذه الطريقة؛ َفُعلَِّق عليه في الحاشية بالبيان والتوضيح، غير أن هذا االستئناس 
)وانظر  وارد  المقصود وهذا  بيان  في  المفسر  قد يخطئ  إذ  في كل حين؛  عليه  يعتمد  ال 

النموذجين السابع والعاشر(.

الحادية عشرة: االستئناس بجدول حساب التأريخ الهجري القمري في تحديد المبهم 
من األيام.

مثل: )يوم الثالثاء، من العشرة األخيرة( فبالرجوع إلى الجدول نعرف اليوم الموافق 
للثالثاء بين الحادي والعشرين، والثالثين.

صيٍغ  بِْضُع  يصاغ  فقد  الواحد؛  للتأريخ  الكسرية  الصيغ  تعدد  معرفة  عشرة:  الثانية 
والنتيجة واحدة.

مثاله: اليوم الخامس عشر من الشهر، ُيعبَّر عنه بعدة صيغ منها اآلتي:

أ- العشر الخامس من الثلث الثاني.

ب- آخر النصف األول.

ج- آخر العشر الخامس.

د- أول الخمس الثالث من الثلث الثاني.

وغير ذلك من األمثلة.

الثالثة عشرة: االستفادة من القرائن المساعدة على حله.

ومن تلك القرائن اآلتي:

أ- سنة والدة أو وفاة كاتب التأريخ )مؤلًفا كان أم ناسًخا(، فلو أن الباحث استظهر 
السنة بأنها عام )1138هـ(، ثم قارنه بسنة الوفاة وهو عام )1149هـ(؛ لتبين له أنه قارب 
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الصواب إن لم يصب عينه.

ب- توقيت سابق على هذا التأريخ أو الحق؛ كمعرفة تأريخ نسخ الجزء الذي يليه أو 
التقييدات المؤرخة كالسماعات والتملكات وغير ذلك، مثاله: أن يظهر  الذي سبقه، أو 
للباحث تأريًخا للفراغ من هذا الجزء من الكتاب وهو عام )1138هـ(، ثم يقف صراحة 

على تأريخ الفراغ من جزء يليه؛ وهو عام )1140هـ(.

إلى  المؤلف  يحيل  فقد  النسخة،  وإلى  من  كاإلحاالت  الخارجية،  اإلحاالت  ت- 
كتاب آخر معروف تأريخه. أو أن يحيل من كتاب آخر معروف تأريخه إلى هذا الكتاب، 

ونحو ذلك من اإلحاالت التسلسلية.

الرابعة عشرة: تمييز التأريخ الصحيح النسبة من الملفق.

فقد ُيْقِحُم الناسُخ أو غيره تأريًخا للنسخة –مثاًل- لغرٍض ما؛ وليس منها! كأن ينقل 
عبارة مشهورة آلخر فيجعلها لنسخته دونما أن يفطن إلى المناسبة التأريخية أو الصياغية 

بين العبارة الملفقة ونسخته )انظر النموذج العاشر(.

إلى  الرئيس  الكسر  تجاوزه  حال  في  التأريخ  واضع  مقصود  معرفة  عشرة:  الخامسة 
التقسيم الفرعي.

مثاله: )... السابع من الثاني، من الثاني من الثاني من التاسع من الثالث من الهجرة(؛ 
على  ينبغي  الحال  هذه  وفي  الكسور،  داخل  الفرعي  التقسيم  إلى  الكسور  تجاوز  فهو 
–وقد  الزمانية  المواقيت  حسب  المثال  في  المذكورة  العبارات  مع  يتدرج  أن  الحاسب 
ت- حتى يصل إلى الحل المستقيم والذي قصده واضعه )وانظر تحليل النموذج الرابع  َمرَّ

عشر(.

السادسة عشرة: تمييز العبارات التي يتم المعنى بدونها وهي غير صحيحة.

من  أنها  منها  يفهم  صحيحة  غير  عبارة  بعد  العام  يذكر  ثم  والشهر،  اليوم  يذكر  كأن 
تحديد السنة؛ إال أن السياق يدل على أنها زائدة وال معنى لها )وانظر لبيان ذلك النموذج 

التاسع عشر(.
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الفصل الثاني

الدراسة التطبيقية لنماذج من التأريخ بالـكسور:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول

تحليل نماذج من التأريخ بالـكسور

  النموذج األول:

أقدم تأريخ بالكسور منسوب إلى صاحبه: وهو ابن كمال باشا)1( )ت 940هـ(، بآخر 
رسالة له في »مسألة خلق القرآن«، حيث قال: )تم الكتاب في يوم الجمعة، وهو العشر 
التاسع من الثلث الثاني من السدس الثاني من النصف األول من العشر السادس من العشر 

الثالث من العشر العاشر من الهجرة النبوية الهاللية()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )يوم الجمعة( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )العشر التاسع( أي: اليوم التاسع من آحاد األيام، واألعشار فيه تبدأ من اليوم 
األول.

- قوله )من الثلث الثاني( أي: ما يقع بين اليوم الحادي عشر واليوم العشرين؛ فإذا 
ضممت اآلحاد إلى هذا صار المقصود هو اليوم التاسع عشر.

الكثيرة  التصانيف  صاحب  مستعرب،  األصل،  تركي  الدين،  شمس  باشا،  كمال  بن  سليمان  بن  أحمد  )1( هو: 
الشقائق  انظر:  940هـ.  سنة  توفي  فيه،  مصنف  له  وليس  الفنون  من  فن  يوجد  قلما  الغامضة،  والمباحث 

النعمانية ص227، األعالم 1133.
)2( الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات: )ص97(.
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- قوله )من السدس الثاني من النصف األول( أي: شهر صفر؛ فإذا قسمنا شهور السنة 
إلى نصفين صار النصف األول ستة أشهر وثاني هذه األسداس هو شهر صفر.

- قوله )من العشر السادس( أي: السنة السادسة من آحاد السنين.

- قوله )من العشر الثالث( أي: ما يقع بين السنة الحادية والعشرين والسنة الثالثين. 
اآلحاد ال  اآلحاد؛ ألن  بعدها( عن  وما  العشرات،  )أي:  هنا  المباشرة  الداللة  واختلفت 
يندرج تحتها أعداد صحيحة، بينما في العشرات والمئات فما بعدها يكون تحتها أعداد 

صحيحة )وهي: من الواحد حتى التسعة، خالًفا للكسور(.

- قوله )من العشر العاشر( أي: ما يقع بين عام تسعمائة وواحد )901هـ(، ونهاية عام 
ألف )1000هـ(، وهو القرن العاشر.

المقصود وهو عام ستة  بالعام  إلى بعض خرجنا  بعضها  السنوات  تلك  فإذا ضممنا 
وعشرين وتسعمائة )926هـ(.

فالمعنى المقصود في هذا التأريخ هو: يوم الجمعة، التاسع عشر، من شهر صفر، سنة 
ست وعشرين وتسعمائة، )الجمعة/ 19/ صفر/ 926هـ(.

  النموذج الثاين:

تأريخ وضعه: عمر بن حسين اآلمدي)1( )1200هـ( بآخر شرحه الموسوم بـ »الوسيط 
شرح الوجيز« قال فيه: ).. ُبَعْيَد العصر، من السبع الرابع وهو العشر الخامس من الثلث 
الثاني من السدس الرابع من النصف األول من العشر الخامس من العشر السابع من العقد 

الثاني من األلف الثاني من الهجرة النبوية(.

)1( هو عمر بن الحسين اآلمدي، المعروف ببوزجي زادة، فقيه، أصولي، نحوي، انتهى إليه التدريس والفتوى 
ببلده، وله باع طويل في األدب والرياضيات وفنون شتى.

انظر: هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد )عن مطبعة وكالة المعارف، 
المثنى ودار إحياء  بيروت: مكتبة  لبنان،  المؤلفين، عمر رضا كحالة،  استانبول، 1952م( 800/1، معجم 

التراث العربي 282/7.
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حتليل النموذج:

- قوله )ُبَعْيد العصر( صريح في الوقت من اليوم.

- قوله )السبع الرابع( أي: رابع أيام األسبوع وهو األربعاء، وأول أيام األسبوع هو 
يوم األحد.

- قوله )العشر الخامس( أي: اليوم الخامس.

- قوله )من الثلث الثاني( أي: ما بين اليوم الحادي عشر واليوم العشرين، فإذا ضممته 
إلى العشر الخامس؛ صار المقصود هو اليوم الخامس عشر.

- قوله )السدس الرابع من النصف األول( أي: شهر ربيع اآلخر؛ فإذا قسمنا شهور 
السنة إلى نصفين صار النصف األول ستة أشهر ورابع هذه األسداس هو شهر ربيع اآلخر.

- قوله )العشر الخامس( أي: السنة الخامسة من آحاد السنين.

- قوله )العشر السابع( أي: ما يقع بين السنة الحادية والستين والسنة السبعين؛ فإذا 
ضممته إلى العشر الخامس صار المقصود وهو: عام خمسة وستين.

- قوله )العقد الثاني( أي: المائة الثانية وتقع بين عام مائة وواحد إلى نهاية عام مائتين 
)101-200(. وقد استعمل العقد هنا للداللة على القرن.

- قوله )األلف الثاني( أي: األلف التي نعيش فيها اآلن.

فالمعنى المقصود في هذا التأريخ هو: ُبَعْيد العصر، من يوم األربعاء، الخامس عشر، 
من شهر ربيع اآلخر، سنة خمس وستين ومائة وألف )ُبَعْيد العصر في يوم األربعاء/ 15/ 

4/ 1165هـ(.

ُقيَِّد تفسيرها في حاشية نسختين من نسخ هذا الشرح، أحدهما كتبت في حياة  وقد 
–وسيأتي تفصيل ذلك في  المؤلف، واألخرى قوبلت وصححت على نسخة المصنف 

دراسة خاصة بنسخ هذا الشرح-.
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  النموذج الثالث:

تأريخ وضعه: محمد بن محمد الوزير التونسي)1( )ت 1149هـ(؛ بآخر الجزء الثاني 
الثامن من  الجزء  )أول  فيه:  قال  النبوي(،  المسجد  السندسية« )نسخة  »الحلل  كتابه  من 
الجزء الحادي عشر من النصف الثاني من العشر الثالث من الثلث الثالث من الجزء الثاني 

عشر من العشر الثامن من الجزء الرابع من الجزء الثاني عشر من الهجرة النبوية(.

حتليل النموذج:

- قوله )أول الجزء الثامن( أي: بداية الدرجة الثامنة من الساعة.

- قوله )الجزء الحادي عشر من النصف الثاني( أي: الساعة الحادية عشرة من النهار، 
باعتبار الليل هو النصف األول ومبدأ اليوم عند العرب.

- قوله )العشر الثالث( أي: اليوم الثالث من آحادي األيام.

- قوله )الثلث الثالث( أي: ما يقع بين اليوم الحادي والعشرين واليوم الثالثين، فإذا 
ضممته إلى العشر الثالث صار المقصود هو اليوم الثالث والعشرون.

- قوله )الجزء الثاني عشر( أي: شهر ذي الحجة، وجاء هنا مباشًرا دون كناية.

- قوله )العشر الثامن( أي: السنة الثامنة.

- قوله )الجزء الرابع( أي: ما يقع بين السنة الحادية والثالثين والسنة األربعين، فإذا 
ضممته إلى العشر الثامن صار المقصود: هو سنة ثمان وثالثين.

- قوله )الجزء الثاني عشر( أي: القرن الثاني عشر؛ وهو ما يقع بين عام واحد ومائة 
وألف إلى نهاية عام مائتين وألف )1200-1101(.

فالمعنى المقصود في هذا التأريخ هو: أول الدرجة الثامنة، من الساعة الحادية عشرة 
من النهار، يوم ثالثة وعشرين، من شهر ذي الحجة، سنة ثمان وثالثين ومائة وألف من 

)1( هو: محمد بن محمد بن مصطفى األندلسي، أبو عبد الله السراج الشهير بالوزير؛ مؤرخ تونسي، من الكتاب 
توفي سنة 1149هـ. انظر: األعالم 766.
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الهجرة النبوية )الدرجة: 8/ الساعة: 11/ 23/ 12/ 1136هـ(.

  النموذج الرابع:

الحياة  »عين  في  1192هـ(،  )ت  الدمهنوري)1(  المنعم  عبد  بن  أحمد  الشيخ  قال 
في استنباط المياه« )نسخة دار الكتب المصرية(: )... الثاني من الثاني من الخامس من 

السادس من الخامس من الثاني عشر من الهجرة النبوية ...()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )الثاني من الثاني( أي: اليوم من إجمالي الشهر مباشرة، وفيه احتماالت وهي 
كاآلتي:

أ- ثاني الثلث الثاني؛ فيكون المقصود هو اليوم الثاني عشر من الشهر، وهو األقرب 
ألن تقسيم الشهر إلى أثالث هو األكثر استعمااًل.

ب- ثاني النصف الثاني؛ وعليه فالمقصود هو اليوم السادس عشر من الشهر.

ج – ثاني الخمس الثاني، أي: اليوم الثامن من الشهر.

د- ثاني السدس الثاني، أي: اليوم السابع من الشهر.

هـ- ثاني العشر الثاني، أي: اليوم الخامس من الشهر.

- قوله )من الخامس( أي: الشهر الخامس وهو جمادى األولى.

- قوله )من السادس( أي: السنة السادسة في آحاد السنين.

- قوله )من الخامس( أي: ما يقع بين عام واحد وأربعين، وعام خمسين.

- قوله )من الثاني عشر( أي: ما يقع بين عام ألف ومائة وواحد وعام ألف ومائتين.

)1( هو: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري، شيخ الجامع األزهر، وأحد علماء مصر المكثرين 
من التصنيف، توفي سنة 1192هـ. انظر: األعالم، خير الدين الزركلي، لبنان، بيروت: دار العلم للماليين، 

ط: السادسة )1984م( 1164.
)2( حل تعمية التأريخ بالكسور: )ص241(.
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فالمعنى المقصود هنا هو: الثاني عشر من شهر جمادى األولى من عام ألف ومائة 
وستة وأربعين )1146/5/12هـ(.

  النموذج اخلامس:

جاء في »شفاء األسقام ودواء اآلالم« لخضر اآليديني)1( )ت 820هـ( )نسخة جوروم 
بتركيا(: )... يوم األربعاء، الذي هو العشر الرابع من الثلث الثالث، من السدس الثاني، من 
النصف األول، من العشر الثامن، من العشر العاشر، من العشر األول، من النصف الثاني 

من الهجرة()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )يوم األربعاء( هو صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )العشر الرابع( أي: اليوم الرابع في آحاد األيام.

- قوله )الثلث الثالث( أي: ما يقع بين اليوم الحادي والعشرين، واليوم الثالثين.

إلى قسمين  السنة  إذا قسمنا شهور  النصف األول( أي:  الثاني من  )السدس  - قوله 
صار كل قسم ستة أشهر، ونصفها األول يتكون من ستة أسداس وثانيها هو شهر صفر.

- قوله )العشر الثامن( أي: السنة الثامنة من آحاد السنين.

- قوله )العشر العاشر( أي: ما يقع في عشرات السنين بين عام واحد وتسعين، وعامة 
مائة.

- قوله )العشر األول( أي: ما يقع بين أول يوم من القرن حتى نهاية عام مائة.

- قوله )النصف الثاني( أي: األلف الثانية التي نعيش فيها اآلن، والتي تقع بين عام 
ألف وواحد، وعام ألفين.

)1( هو: خضر بن علي بن مروان بن علي، حسام الدين اآليديني، ويقال له الخطاب، ويعرف بحاجي باشا؛ طبيب 
متكلم، من علماء الحنفية، توفي سنة 820هـ. انظر األعالم 2307.

)2( السابق )ص243(.
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ثمان  الرابع والعشرين من شهر صفر سنة  يوم األربعاء،  المقصود هنا هو:  فالمعنى 
وتسعين وألف )1098/2/24هـ(.

  النموذج السادس:

قال إبراهيم الخطيب)1(، ناسخ النسخة السابقة في قيد فراغه من تسويدها: )... في يوم 
الثالثاء، الذي هو الخمس الخامس، من السدس الثالث، من الثلث الثالث من الربع الثالث، 

من العشر التاسع، من العشر العاشر، من العشر األول، من النصف الثاني من الهجرة()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )يوم الثالثاء( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )الخمس الخامس من السدس الثالث( أي: إذا قسمنا الشهر إلى أسداس، صار 
الخامس  الحادي عشر، واليوم  اليوم  بين  يقع  الثالث:  أيام؛ والسدس  كل سدس خمسة 

عشر، وخامس هذا السدس هو: اليوم الخامس عشر.

- قوله )الثالث الثالث من الربع الثالث( أي: إذا قسمنا شهور السنة إلى أرباع، صار 
كل ربع ثالثة أشهر، والربع الثالث: يكون بين الشهر السابع والشهر التاسع، وثالثها هو 

الشهر التاسع )رمضان(.

- قوله )من العشر التاسع( أي: السنة التاسعة من آحاد السنين.

- قوله )العشر العاشر( أي: ما يقع في عشرات السنين بين عام واحد وتسعين، وحتى 
نهاية عام مائة.

)1( السابق: )ص243(.
لم أقف على ترجمة أجزم بها؛ غير أنني وقفت على ترجمة اجتمع فيها االسم األول، مع وصفه بالخطيب، مع 
معاصرته للتأريخ المذكور، فلعله يكون: إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحمزّي الحسني الهاشمي المعروف 
باألمير؛ واعظ، مفسر، من متصوفي الزيدية، ُوصف بعالم الدنيا وحافظها، وخطيب األمة وواعظها، توفي سنة 

1213هـ. انظر: األعالم 169/1.
)2( السابق: )ص244(.
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- قوله )العشر األول( أي: ما يقع في المئات من أول يوم في القرن حتى نهاية عام مائة.

- قوله )النصف الثاني( أي: األلف الثانية، وتقع بين عام ألف وواحد، حتى عام ألفين.

تسع  سنة  رمضان  شهر  من  عشر  الخامس  الثالثاء  يوم  هو:  هنا  المقصود  فالمعنى 
وتسعين وألف. )الثالثاء/ 15/ رمضان/ 1099هـ(.

  النموذج السابع:

قال إسماعيل بن أحمد الطريثي الغمري)1(، ناسخ »النهاية في شرح الهداية للسغناقي« 
)نسخة كوبريل( في قيد فراغه من النصف الثاني من الكتاب: )... في يوم الثالثاء، العشر 
اآلخر، من الشهر الثاني عشر، من العام السادس، من العاشر السادس، من القرن العاشر 

.)2()...

حتليل النموذج:

- قوله )يوم الثالثاء( صريح في اليوم من األسبوع.

الحادي  اليوم  بين  يقع  ما  أي:  األخيرة،  الَعْشُر  والصواب:  اآلخر(  )العاشر  قوله   -
والعشرين والثالثين من الشهر.

- قوله )الشهر الثاني عشر( وهو صريح في الشهر وهو ذو الحجة.

- قوله )العام السادس( وهو صريح في السنة من آحاد السنين.

- قوله )العاشر السادس( والصواب: الُعْشُر السادس، أي: ما يقع في عشرات السنين 
بين عام واحد وخمسين، وعام ستين.

- قوله )القرن العاشر( أي: ما يقع في المئات من السنين بين عام واحد وتسعمائة، 
وعام ألف.

)1( لم أقف له على ترجمة.
)2( السابق: )ص248-247(.
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فالمعنى المقصود هنا هو: يوم الثالثاء، الواقع بين يومي الحادي والعشرين والثالثين 
)وبحسب الجدول هو الخامس والعشرون( من شهر ذي الحجة من عام ستة وخمسين 
وتسعمائة )الثالثاء/ 25/ ذي الحجة/ 956هـ(. خالًفا للخطأ الذي أضيف للمخطوط 

وتعقبه مصطفى موالدي؛ من تصحيف وتسمية الشهر بمحرم)1(.

  النموذج الثامن:

شرحه  في  1055هـ(  )ت  زاده)2(  بقصاب  الشهير  الحنفي  إبراهيم  بن  محمد  قال 
الموسوم »خليج البحار في ملتقى األبحر« )نسخة كوريل( والنسخة بخط المؤلف: )... 
في اليوم الخميس، الخامس من األخماس الستة، الثاني من األسداس الستة، من النصف 

األول، من شهور ستة خمس وخمسين وألف()3(.

حتليل النموذج:

- قوله )اليوم الخميس( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )الخامس من األخماس الستة( أي: ما يقع بين اليوم الحادي والعشرين واليوم 
الخامس والعشرين.

إلى  الشهور  قسمنا  إذا  أي:  األول(  النصف  من  الستة  األسداس  من  )الثاني  قوله   -
نصفين صار كل نصف ستة أسداس، وثاني أسداس النصف األول هو شهر صفر.

- قوله )سنة خمس وخميس وألف( وهو صريح في السنة.

فالمعنى المقصود هنا هو: يوم الخميس، الواقع بين اليوم الحادي والعشرين واليوم 
الثالث والعشرين(، من شهر صفر، سنة  يوافق:  الجدول  الخامس والعشرين )وبحسب 

خمس وخمسين وألف من الهجرة النبوية. )الخميس/ 23/ صفر/ 1055هـ(.

)1( السابق: )ص248(.
المؤلفين  معجم  انظر:   .1055 سنة  توفي  القصاب،  بابن  الشهير  الحنفي،  الرومي،  إبراهيم  بن  محمد  )2( هو: 

.199/8
)3( السابق: ص249-248.
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  النموذج التاسع:

قال أحمد بن علي الصالحي)1(، في قيد فراغه من ديوان شعر أبي الطيب المتنبي )ت 
354هـ(: )... في يوم الجمعة وهو العشر الرابع من الثلث الثاني من السدس الخامس 
من النصف الثاني من العشر األول من العشر السادس من العشر األول من العشر الثاني 

من الهجرة ...()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )يوم الجمعة( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )العشر الرابع( أي: اليوم الرابع في آحاد األيام.

- قوله )الثلث الثاني( أي: ما يقع بين اليوم الحادي عشر واليوم العشرين.

- قوله )السدس الخامس من النصف الثاني( أي: إذا قسمنا الشهور إلى نصفين صار 
كل نصف ستة أسداس، وخامس األسداس من النصف الثاني هو شهر ذي القعدة.

- قوله )العشر األول( هو العام األول في آحاد السنين.

- قوله )العشر السادس( أي: ما يقع بين عام واحد وخمسين وعام ستين.

- قوله )العشر األول( أي: ما يقع بين عام واحد وعام مائة.

- قوله )العشر الثاني( أي: ما يقع بين عام واحد وألف وعام ألفين.

عام  من  القعدة،  ذي  شهر  من  عشر  الرابع  الجمعة،  يوم  هو:  هنا  المقصود  فالمعنى 
واحد وخمسين وألف. )الجمعة/ 14/ ذي القعدة/ 1051هـ(.

  النموذج العارش:

بن  دهده  لعلي  كوبرلي(  )نسخة  األواخر«  ومسامرة  األوائل  »محاضرة  بآخر  جاء 

)1( لم أقف له على ترجمة.
)2( السابق: )ص249(.
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التربة« )ت 1007هـ(: )... في يوم الجمعة،  مصطفى)1(، عالء الدين الملقب بـ »شيخ 
وهو العشر التاسع، من الثلث الثاني، من السدس الثاني، من النصف األول، من العشر 

السادس، من العشر الثالث، من العشر العاشر من الهجرة النبوية ...()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )يوم الجمعة( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )العشر التاسع( أي: اليوم التاسع في آحاد األيام.

- قوله )الثلث الثاني( أي: ما يقع بين الحادي عشر والعشرين.

- قوله )السدس الثاني من النصف األول( أي: إذا قسمنا الشهور إلى نصفين صار كل 
قسم ستة أسداس، وثاني أسداس النصف األول هو شهر صفر.

- قوله )العشر السادس( أي: السنة السادسة من آحاد السنين.

- قوله )العشر الثالث( أي: ما يقع بين عام واحد وعشرين وثالثين.

- قوله )العشر العاشر( أي: القرن العاشر، وهو ما يقع بين عام واحد وتسعمائة وعام 
ألف.

فالمعنى المقصود هنا هو: يوم الجمعة، التاسع عشر من شهر صفر سنة ست وعشرين 
وتسعمائة للهجرة )الجمعة/ 19/ صفر/ 926هـ(.

وقد تعقب »مصطفى موالدي« التفسير الوارد عقبه؛ في اليوم من األسبوع ومن الشهر)3(، 
وتعقبهما في أمرين، وهما كاآلتي:

السادس من  )العشر  قوله  تفسير  في  فالصحيح  القرن  العقد من  في  أخطآ  األول:   -

)1( هو: علي َدَده بن مصطفى الموستاري ثم السكتواري، عالء الدين الملقب بشيخ التربة، فاضل بوسنوي، توفي 
سنة 1007هـ. انظر: األعالم 287/4.

)2( السابق: )ص250(.

)3( السابق: )ص251(.
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العشر الثالث( هو عام ستة وعشرين، وليس عام ستة وثالثين.

- الثاني: أن هذا التأريخ ملفق لهذه النسخة وليس منها؛ فمن بدايته إلى قوله )فمن 
استخراج هذا(؛ هو من النص الشهير البن كمال باشا؛ في آخر رسالته في »مسألة خلق 
القرآن«. ثم َبْيَن هذا التأريخ وبين وفاة صاحب الكتاب نحو واحد وثمانين عاًما ولم يذكر 

ِرين. في ترجمته أنه من الُمَعمَّ

  النموذج احلادي عرش:

قال أحمد بن علي الصالحي)1( في قيد فراغه من نسخ »المقامات الحريرية« )نسخة 
وهو  المبارك،  الثالثاء  يوم  في   ...( 516هـ(:  )ت  الحريري  علي  بن  للقاسم  كوبريلي( 
العشر الرابع، من الثلث األول، من السدس الثاني، من النصف األول، من العشر التاسع، 

من العشر الخامس، من العشر األول من العشر الثاني من الهجرة ...()2(.

تحليل النموذج:

- قوله )يوم الثالثاء( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )العشر الرابع( وهو اليوم الرابع من آحاد األيام.

- قوله )الثلث األول( أي: ما يقع بين أول الشهر واليوم العاشر.

- قوله )السدس الثاني من النصف األول( أي: إذا قسمنا الشهور إلى نصفين صار كل 
نصف ستة أسداس، وثاني األسداس األولى هو شهر صفر.

- قوله )العشر التاسع( أي: العام التاسع في آحاد السنين.

- قوله )العشر الخامس( أي: ما يقع بين عام واحد وأربعين وعام خمسين.

- قوله )العشر األول( أي: ما يقع بين عام واحد وعام مائة.

- قوله )العشر الثاني( أي: ما يقع بين عام واحد وألف وعام ألفين.

)1( لم أقف له على ترجمة.
)2( السابق: )ص252-251(.



196

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

فالمعنى المقصود هنا هو: يوم الثالثاء، الرابع من شهر صفر سنة تسع وأربعين وألف 
)الثالثاء/ 4/ صفر/ 1049هـ(.

  النموذج الثاين عرش:

تأليف:  كوبريلي(  )نسخة  الجليل«  التركيب  شرح  في  الجميل  »الترتيب  بآخر  جاء 
محمد بن محمود الشهير بدباغ زاده)1( )ت 1114هـ( قيد الشروع، وآخر لتبييضه، ونص 
العبارة: )... اتفق شروع الترتيب ...، في السبع السادس، من الربع الثالث، من السدس 
من  الثاني  الربع  من  الثالث،  السبع  في  أيًضا  تبييضه  ووافق  الثاني[.  النصف  ]من  الرابع 

السدس الخامس، من العشر الخامس من العشر العاشر بعد األلف()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )السبع السادس( أي: سادس أيام األسبوع وهو يوم الجمعة.

- قوله )الربع الثالث( أي: األسبوع الثالث من أربعة أسابيع تامة في الشهر.

- قوله )السدس الرابع من النصف الثاني( أي: شهر شوال، وهو رابع أسداس النصف 
الثاني من الشهور.

- قوله )السبع الثالث( أي: الثالثاء.

- قوله )الربع الثاني( أي: األسبوع الثاني من الشهر.

خامس  وهو  القعدة،  ذي  شهر  أي:  الثاني[(  النصف  ]من  الخامس  )السدس  قوله 
أسداس النصف الثاني من الشهور.

- قوله )العشر الخامس( أي: السنة الخامسة من آحاد السنين.

- قوله )العشر العاشر( أي: ما يقع بين عام واحد وتسعين وعام مائة.

)1( هو: محمد بن محمود بن أحمد، دّباغ زاده الرومي الحنفي، فقيه، مفسر، تولى مشيخة اإلسالمية في الدولة 
العثمانية مرتين، توفي سنة 1114هـ. انظر: األعالم 89/7.

)2( السابق: )ص254-253(.
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- قوله )بعد األلف( أي: من األلف الثانية.

فالمعنى المقصود من التأريخين هو كاآلتي:

)وبحسب  الثالث  األسبوع  من  الجمعة،  يوم  هو  التأليف:  في  الشروع  تأريخ  أ- 
 /20 )الجمعة/  وألف  وتسعين  خمس  سنة  شوال  شنهر  من  العشرون(  هو  الجدول 

شوال/ 1095هـ(.

ب- تأريخ التبييض: هو يوم الثالثاء، من األسبوع الثاني )وبحسب الجدول هو التاسع( 
من شهر ذي القعدة سنة خمس وتسعين وألف )الثالثاء/ 9/ ذي القعدة/ 1095هـ(.

وبهامش النسخة تفسيٌر لهذين التأريخين ومنه ما وضعته بين معقوفتين.

  النموذج الثالث عرش:

يقول الناسخ في آخر نساخته: )... للشهر العاشر، من العام الخامس، للعشر التاسع، 
للمائة الثالثة، من األلف الثانية للهجرة ...()1(.

حتليل النموذج:

- قوله )للشهر العاشر( صريح في ترتيب الشهر وهو شوال.

- قوله )العام الخامس( صريح في السنة من آحاد السنين.

- قوله )للعشر التاسع( أي: ما يقع بين عام واحد وثمانين وعام تسعين.

- قوله )للمائة الثالثة( أي: ما يقع بين عام واحد ومائتين وعام ثالثمائة.

- قوله )األلف الثاني( أي: ما يقع بين عام واحد وألف وعام ألفين.

فالمعنى المقصود هنا هو: شهر شوال من عام خمسة وثمانين ومائتين وألف )شوال/ 
1285هـ(.

)1( طرق تأريخ النسخ في المخطوطات النشأة والحل، مقالة، عصام محمد الشنطي، مجلة تراثيات، ط: القاهرة 
)2004م(، العدد الرابع: )ص18(.
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  النموذج الرابع عرش:

يقول الناسخ: )ُقَبْيَل صالة العصر، من يوم األربعاء، السابع من الثاني، من الثاني من 
الثاني، من التاسع، من الثالث، من الثاني من الهجرة()1(.

حتليل النموذج:

- قوله )ُقَبْيل صالة العصر( صريح في الساعة من النهار.

- قوله )يوم األربعاء( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )السابع( أي: اليوم السابع في آحاد األيام.

- قوله )الثاني( أي: في العشرات من األيام، وله احتماالن وهما كاآلتي:

أ- الثلث الثاني )فيكون اليوم السابع عشر(.

ب- النصف الثاني )ويكون اليوم الثاني والعشرين، بمعنى سابع النصف الثاني(.

واألول هو األقرب واألكثر استعمااًل في تقسيم الشهر.

- قوله )الثاني( صريح في ترتيب الشهر وهو صفر.

- قوله )الثاني( أي: السنة الثانية في آحاد السنين.

- قوله )التاسع( أي: ما يقع بين عام واحد وثمانين وتسعين.

- قوله )الثالث( أي: ما يقع بين عام واحد ومائتين وعام ثالثمائة.

- قوله )الثاني( أي: األلف الثانية، وهي بين عام واحد وألف وعام ألفين.

فالمعنى المقصود هنا: ُقَبْيل صالة العصر من يوم األربعاء، وهو السابع عشر من شهر 
صفر/   /17 األربعاء/  العصر/  صالة  )ُقَبْيل  وألف.  ومائتين  وثمانين  اثنتين  سنة  صفر 

1282هـ(.

)1( السابق: )ص18(.
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  النموذج اخلامس عرش:

يقول الناسخ: )... يوم الثالثاء الخمس الثالث، من السدس الثاني، من الربع األول، 
من الثلث الثالث، من العشر التاسع، من العشر الرابع، من العشر األول، من العشر الثاني 

من الهجرة النبوية()1(.

حتليل النموذج:

- قوله )يوم الثالثاء( صريح في اليوم من األسبوع.

- قوله )الخمس الثالث من السدس الثاني( أي: إذا قسمنا الشهر إلى أسداس صار في 
كل سدس خمسة أيام، وثالث الخمسة من السدس الثاني هو اليوم الثامن.

- قوله )الربع األول من الثلث الثالث( أي: إذا قسمنا الشهور إلى أثالث صار في كل 
ثلث أربعة أشهر، وأول ربع من الثلث الثالث هو شهر رمضان.

- قوله )العشر التاسع( أي: السنة التاسعة في آحاد السنين.

- قوله )العشر الرابع( أي: ما يقع بين عام واحد وثالثين وعام أربعين.

- قوله )العشر األول( أي: ما يقع بين العام األول وعام مائة.

بين عام واحد وألف وعام  يقع  ما  الثانية، وهي:  الثاني( أي: األلف  )العشر  - قوله 
ألفين.

وثالثين  تسع  سنة  رمضان  شهر  من  الثامن  الثالثاء،  يوم  هو:  هنا  المقصود  فالمعنى 
وألف )الثالثاء/ 8/ رمضان/ 1039هـ(.

  النموذج السادس عرش:

الرابع  الثاني، الشهر  اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع  الناسخ: )... في  يقول 
من شهور السنة السابعة، من العشر الرابع، من المائة الثالثة، من األلف الثانية من الهجرة 

)1( السابق: )ص19(.
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النبوية()1(.

حتليل النموذج:

- قوله )في اليوم السادس والعشرين( صريح في اليوم من الشهر.

- قوله )شهر ربيع الثاني( صريح في الشهر.

ح به َقْبُل. - قوله )الشهر الرابع( صريح في ترتيب الشهر المصرَّ

- قوله )السنة السابعة( صريح في السنة من آحاد السنين.

- قوله )العشر الرابع( أي: ما يقع بين عام واحد وثالثين وعام أربعين.

- قوله )المائة الثالثة( أي: ما يقع بين عام واحد ومائتين وعام ثالثمائة.

- قوله )األلف الثانية( أي: ما يقع بين عام واحد وألف وعام ألفين.

فالمعنى المقصود هنا هو: السادس والعشرون من شهر ربيع الثاني سنة سبع وثالثين 
ومائتين وألف من الهجرة )26/ ربيع الثاني/ 1237هـ(.

  النموذج السابع عرش:

قال أحمد بن الشيخ محمد األزهري المالكي)2(؛ بآخر الرسالة المسماة بـ »قرة العين 
بأداء النسكين«: )... في السدس الثالث من الجزء الرابع من الثلث الثاني من الربع األول 

من الجزء السادس من الربع الرابع من القرن الحادي عشر ...()3(.

حتليل النموذج:

- قوله )السدس الثالث من الجزء الرابع( أي: إذا قسمنا الشهر إلى أخماس صار في 
كل خمس ستة أيام، وثالث الخمس الرابع هو الحادي والعشرون.

)1( السابق: )ص20(.
)2( لم أقف له على ترجمة.

)3( السابق: )ص23(.
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- قوله )الثلث الثاني من الربع األول( أي: إذا قسمنا الشهور إلى أرباع صار في كل 
ربع ثالثة أشهر، وثاني الربع األول هو شهر صفر.

- قوله )الجزء السادس من الربع الرابع( أي: إذا قسمنا القرن إلى أرباع صار كل ربع 
خمسة وعشرين عاًما، ويكون سادس الربع الرابع هو عام واحد وثمانين.

- قوله )القرن الحادي عشر( أي: ما يقع بين عام واحد وألف وعام مائة وألف.

وثمانين  واحد  عام  صفر  شهر  من  والعشرون،  الحادي  هو:  هنا  المقصود  فالمعنى 
وألف )21/ صفر/ 1081هـ(.

  النموذج الثامن عرش:

الطيب  ألبي  طلعت(  )نسخة  الدرر«  »شجر  كتاب  بآخر  الشطي)1(  مراد  محمد  قال 
عبد الواحد بن علي اللغوي )ت 351هـ(: )... الجزء األول، من السدس الخامس، من 
النصف األول من السبع األول، من العشر السابع من الثلث الثاني، من الربع األول، من 
الثلث الثاني، من العشر الثامن، من الخمس األول، من النصف األول، من القرن الرابع 

عشر، من هجرة خير البشر()2(.

حتليل النموذج:

- قوله )الجزء األول( أي: الدرجة األولى.

- قوله )السدس الخامس من النصف األول( أي: إذا قسمنا ساعات النهار االثنتي 
عشر إلى نصفين صار في كل قسم ست ساعات، ويكون خامس الساعات الست األولى 

هي الساعة الخامسة من النهار.

- قوله )السبع األول( أي: أول أيام األسبوع، وهو األحد.

بعض  في  رياضي مشارك  الحنبلي،  الدمشقي  الشطي،  معروف  بن  بن عمر  بن حسن  بن محمد  مراد  )1( لعله: 
العلوم، توفي سنة 1314هـ. انظر: معجم المؤلفين 214/12.

)2( نموذج من التأريخ بالكسور المخطوط العربي: )ص395(.
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- قوله )العشر السابع( أي: اليوم السابع في آحاد األيام.

- قوله )من الثلث الثاني( أي: ما يقع بين الحادي عشر والعشرين.

- قوله )الربع األول من الثلث الثاني( أي: إذا قسمنا الشهور إلى أثالث صار في كل 
ثلث أربعة أشهر، ويكون أول ربع من الثلث الثاني هو الشهر الخامس شهر جمادى األولى.

- قوله )العشر الثامن( أي: السنة الثامنة من آحاد السنين.

إلى  العشرة  القرن  إذا قسمنا عقود  أي:  النصف األول(  األول من  )الخمس  قوله   -
نصفين صار في كل نصف خمسة عقود، ويكون أول خمس من النصف األول هو العقد 

األول؛ وهو ما يقع بين عام واحد إلى عام عشرة.

- قوله )القرن الرابع عشر( أي: ما يقع بين عام واحد وثالثمائة وألف وعام أربعمائة 
وألف.

الساعة الخامسة من نهار يوم األحد  الدرجة األولى من  المقصود هنا هو:  فالمعنى 
سابع عشر جمادى األولى سنة ثمان وثالثمائة وألف )الدرجة األولى/ الساعة الخامسة 

نهاًرا/ األحد/ 17/ جمادى األولى/ 1308هـ(.

  النموذج التاسع عرش:

قال السيد محمد بدر الدين بن السيد الشيخ صنع الله األرزنجاني النقشبندي)1(؛ في 
قيد فراغه من كتابه »بدر السالكين على نهج الشرع المتين«:

الثلث األول من  الرابع من  الثالث في سلخ  السبع  الثلث األول من وسط  )... آخر 
العشر الثالث من العشر الخامس من العام الثامن من المائة الثالثة من األلف الثاني ...(.

حتليل النموذج:

- قوله )آخر الثلث األول( أي: إذا قسمنا ساعات النهار إلى أثالث صار في كل ثلث 

)1( لم أقف له على ترجمة.
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أربع ساعات، ويكون آخر الثلث األول هو الساعة الرابعة.

- قوله )من وسط السبع الثالث( أي: منتصف نهار الثالثاء.

- قوله )سلخ الرابع من الثلث األول( أي: إذا قسمنا الشهور إلى أثالث صار في كل 
ثلث أربعة أشهر، ويكون رابع الثلث األول هو شهر ربيع الثاني، وسلخه آخره.

- قوله )العشر الثالث من العشر الخامس( أي: السنة الثالثة واألربعون، إال أن هذه 
العبارة غير صحيحة ويتم المعنى بما بعدها إضافة إلى أن هذا التأريخ يوافق يوم األحد 

حسب الجدول.

- قوله )العام الثامن( أي: السنة الثامنة من آحاد السنين، وهذا يبطل العبارة السابقة 
إذ ال يصح عقاًل أن يكون في التأريخ الواحد أكثر من سنة واحدة. وبالرجوع إلى الجدول 

فإن هذا التأريخ يوافق يوم الثالثاء، وهو آخر يوم في الشهر المذكور.

- قوله )المائة الثالثة( أي: ما يقع بين عام واحد ومائتين وعام ثالثمائة.

- قوله )األلف الثانية( أي: ما يقع بين عام واحد وألف وعام ألفين.

اآلخر  ربيع  آخر  الثالثاء  يوم  نهار  من  الرابعة  الساعة  هو:  هنا  المقصود  فالمعنى 
وألف  ومائتين  ثمان  تام(، سنة  غير  والعشرون، من شهر  التاسع  الجدول هو  )وبحسب 

للهجرة )الساعة الرابعة نهاًرا/ الثالثاء/ 29/ ربيع اآلخر/ 1208هـ(.

  النموذج العرشون )األخري(:

مثال  في  الزمانية  المواقيت  جميع  باستيفاء  القارئ  إلتحاف  محاولٍة  في  وضعته  ما 
واحد؛ فقلت: )أول الجزء الخامس عشر من السدس األول من النصف األول من النصف 
األول من السبع الثالث من الربع الرابع وهو أول السدس السادس من أول الثلث الثاني 
من ثاني الخمس الرابع من أول الخمس الثاني من الجزء الخامس عشر من هجرة سيد 
التأريخ بلغ المرام، ووقف على كل  ولد آدم عليه الصالة والسالم(، فمن استخرج هذا 

ميقات يمكن إيراده في هذا الباب، وإلى الله تعالى المآب.
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حتليل النموذج:

- قولي )أول الجزء الخامس عشر( أي: بداية الدرجة الخامسة عشرة واألخيرة من 
الساعة المذكورة.

- قولي )السدس األول من النصف األول( أي: إذا قسمنا الساعات االثنتي عشرَة إلى 
نصفين، صار في كل نصف أسداس، ويكون السدس األول من النصف األول هو الساعة 

األولى.

- قولي )النصف األول( أي: الليل على اعتبار الليل أسبق في حساب اليوم من النهار.

- قولي )السبع الثالث( أي: ليلة الثالثاء.

- قولي )الربع الرابع( أي: من األسبوع الرابع من أسابيع الشهر التامة.

- قولي )أول السدس السادس( أي: إذا قسمنا الشهر إلى أسداس صار في كل سدس 
خمسة أيام، ويكون أول السدس األخير هو اليوم السادس والعشرون.

- قولي )أول الثلث الثاني( أي: إذا قسمنا الشهور إلى أثالث، صار في كل ثلث أربعة 
أشهر، ويكون أول الثلث الثاني هو الشهر الخامس شهر جمادى األولى.

- قولي )ثاني الخمس الرابع( أي: إذا قسمنا آحاد السنين إلى أخماس، صار في كل 
خمس سنتان، ويكون ثاني سنتي الخمس الرابع هو السنة الثامنة.

- قولي )أول الخمس الثاني( أي: إذا قسمنا العقود إلى أخماس، صار في كل خمس 
عقدان، ويكون أول عقدي الخمس الثاني هو: ما يقع بين عام واحد وعشرين وعام ثالثين.

- قولي )الجزء الخامس عشر( أي: القرن الخامس عشر الذي نحن فيه، وهو ما يقع 
بين عام واحد وأربعمائة وألف وعام خمسمائة وألف.

فالمعنى المقصود هنا هو: أول الدرجة الخامسة عشرة )األخيرة( من الساعة األولى 
والعشرين من جمادى  السادس  ليلة  الرابع، وهي  األسبوع  في  الواقعة  الثالثاء،  ليلة  من 
األولى، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وألف )وهي بالساعة الحديثة: ث19: د59: س7/ 
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ليلة الثالثاء/ األسبوع الرابع/ 26/ جمادى األولى/ 1428هـ( من الهجرة النبوية على 
صاحبها الصالة والسالم.

* * *
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المبحث الثاني

دراسة أحد النامذج من خالل ثالث نسخ:  •

خ  سبق في النموذج الثاني من المبحث األول من هذا الفصل )الثاني(، النص الذي أرَّ
به عمر بن حسين بن علي اآلمدي )ت 1200هـ()1( فراغه من تسويد شرحه على كتاب 
وبيان  التحليل  في  كغيره  حقه  أخذ  وقد  الوجيز«،  شرح  »الوسيط  بـ  الموسوم  »الوجيز« 

مقصود واضعه.

أما ما نحن بصدده هنا فهو الوقوف على النص المذكور ودراسته دراسة مقارنة من 
خالل نسخه الثالث التي وقف الباحث على صور منها)2(.

  النسخة األوىل:

نسخة جامعة برنستون )في والية نيو جرسي(، وكتبت بيد: محمد بن إبراهيم، يوم 
إحدى  سنة  الحجة  ذي  شهر  من  العشرين  يوم  في  والعصر  الظهر  بين  وقت  في  األحد، 
حياة  في  أي:  1181هـ(؛  الحجة/  ذي   /20( النبوية  الهجرة  من  وألف  ومائة  وثمانين 

المؤلف، وتحديًدا في منتصف حياة المؤلف منذ فراغه من شرحه وحتى وفاته.

هذه  حاشية  في  مراده  تفسير  وجاء  بالكسور،  الشرح  من  فراغه  المؤلف  َخ  َأرَّ وقد 
الخامس  األربعاء وهو  يوم  من  يعني  أهـ،  الرابع  السبع  من  )قوله  نصه:  وإليك  النسخة، 
عشر من شهر ربيع اآلخر من سنة خمس وستين ومائة وألف، وطريق استخراجه سهل 

على من مارس بأمثاله( أهـ.

@توجد هنا صورة مخطوطة@

والرياضيات  األدب  في  طويل  باع  وله  ببلده،  والفتوى  التدريس  إليه  انتهت  وقد  زاده،  ببوزجي  )1( المعروف 
والفنون الشتى. )هدية العارفين: 800/1(.

رسالته  في  عليها  الكتاب  يحقق  التي  النسخ  وهي  يحيى،  إلياس  الزميل:  األستاذ  بها  بتزويدي  تكرم  )2( وقد 
للدكتوراه.
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  النسخة الثانية:

المنورة( وهي  المدينة  العزيز، في  الملك عبد  نسخة مكتبة عارف حكمت )بمكتبة 
بيكني  العريف  آغا  محمد  قلندر  بمدرسة  المدرس  محمد  بيد  كتبت  مؤرخة  غير  نسخة 

مفتي زاد. وجاء عقبها أنها قوبلت وصححت من نسخة المصنف.

وقد ورد تفسير تأريخ المؤلف بالكسور في موضعين وهما:

بخط  وهي  النسخة،  من  األخيرة  قبل  الصفحة  من  التأريخ  مطلع  بمحاذاة  األول: 
الناسخ – فيما يظهر.

ٍف. الثاني: بمحاذاة آخر التأريخ من الصفحة األخيرة من النسخة، بخط مغاير وبتصرُّ

وقد جاء التفسير في الموضعين متفًقا في المعنى، مع اختالٍف ظاهٍر في الخط والعبارة.

@توجد هنا صورة مخطوطة@

* * *
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  النسخة الثالثة:

1- نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية، وكتبت بيد: الحاجي داوود بلخي، سنة ثالث 
باثنين وستين  النسخة األولى  بعد  الهجرة )1243هـ(، أي:  وأربعين ومائتين وألف من 
عاًما )62 عاًما(، وبعد وفاة المؤلف بثالث وأربعين سنة )43 سنة(. ولم يرد على النسخة 

تحليٌل للتأريخ بالكسور الذي وضعه المؤلف.

@توجد هنا صورة مخطوطة@

* * *
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اخلالصة:  •

بعد استعراض الباحث للنماذج الثالثة ودراستها والتعليق عليها، ظهر له اآلتي:

المؤلف  تأريخ  ينقالن تفسير  نقلتا من أصل واحد؛ فهما  النسختين األوليين  أن   -1
على وجه واحد دون اختالف.

2- أن النسخة األولى نسخت في حياة المؤلف، وهو ما صرح به الناسخ في تأريخه 
لقيد فراغه. أما النسخة الثانية فهي مقابلة ومصححه على نسخة المصنف.

التأريخ الذي وضعه، فقد جاء من خالل  الثقة بالنص المنقول عن المؤلف في   -3
النسخ الثالث بدون اختالف.

التأريخ على حاشية النسختين األوليين يؤكد تقدمه؛ فال يخلو  4- تقييد تفسير هذا 
األمر من أن يكون مقيًدا على حاشية نسخة المؤلف )منه أو من غيره(، أو أن يكون على 
حياة  في  مكتوبة  وهي  إبراهيم(  بن  )محمد  األولى  النسخة  ناسخ  تفسير  من  تقدير  أقل 
المؤلف. وهذه األقدمية تعطي هذا التفسير قوة وثقة لقرب عهده بالمؤلف إن لم يكن هو 

المفسر.

5- توافق أكثر من نسخة على نص بعينه دون اختالف أو تعقب أو زيادة أو حذف 
يزيد الثقة بصحة النص نقاًل ومعنًى، وُيْبِعُد احتماالت الخطأ ونحوه.

المؤلف  تأريخ  يفسر  تعليق  األخيرة(  الصفحة  )على  الثانية  النسخة  على  ورد   -6
بتصرف وإيجاز.

7- لم يرد على النسخة الثالثة تفسير التأريخ، وهي نسخة أقل منزلة من سابقتيها؛ فهي 
بعد وفاة المؤلف بثالث وأربعين سنة، كما لم يعرف األصل المنتسخة منه.

* * *
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اخلامتة  •

وبعد، فقد تعرض الباحث إلى الكالم عن نشأة التأريخ بالكسور، وتعريفه، وما قيل في 
صعوبته، ثم حاول تقرير مقدمات لتسهيل حله، وأتبع ذلك كله بتحليل تفصيليٍّ لعشرين 

نموذًجا؛ ليكون دربة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي.

وجماع ما تفرق في ثنايا البحث في اآلتي:

أجزاء  من  تامة  غير  بأجزاء  بعضه  أو  معين  زمن  تقييد  هو  بالكسور:  التأريخ  أن   -1
الواحد )كالنصف، والربع ...(.

2- أن هذه الطريقة تركية األصل، عثمانية المنشأ، وأن ابن كمال باشا )ت940هـ( 
هو أول من عرف بها.

3- أن والدة هذه الطريقة كانت في الربع األول من القرن العاشر الهجري، وأقدم ما 
عثر عليه في هذا الباب كان بتاريخ )922هـ(؛ وهو غير منسوب.

علمي  بين  تجمع  التي  الطريقة  هذه  ركنا  هما  والكسور؛  الزمانية  المواقيت  أن   -4
الحساب والفلك.

5- أن األسماء الواصفة التي أطلقت على هذه الطريقة تدور حول عدم المباشرة في 
الداللة على التأريخ المقصود، مما يدل على ما تتم به من الغموض وعدم الوضوح.

6- أن هذه الطريقة انتشرت في البلدان سريًعا، وبالنظر إلى النماذج نجد أنها ازدهرت 
في القرن الحادي عشر.

7- أن المقدمات التي قررها الباحث بعد االستقراء والنظر، ستفتح باًبا واسًعا –إن 
شاء الله تعالى- في التعامل مع هذه الظاهرة دون إحجام.

والحمد لله على َمنِِّه وبلوغ التمام.

* * *
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المصادر والمراجع

والمستعربين  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  )قاموس  األعالم   -1
السادسة  ط:  للماليين،  العلم  دار  بيروت:  لبنان،  الزركلي،  الدين  خير  والمستشرقين(، 

)1984م(.

2- األيام الليالي والشهور، الفراء، تحقيق: إبراهيم األنباري، ط: القاهرة )1980م(.

3- تأريخ التاريخ مدخل إلى علم التاريخ ومناهج البحث فيه، د. سعد بدير الحلواني، 
ط: الرابعة، 1423هـ.

4- تأريخ النسخ في المخطوطات العربية، مقالة، عصام محمد الشنطي، مجلة عالم 
المخطوطات والنوادر ط: الرياض )1422هــ(، مجلد 2/6، )ص537-526(.

األولى  ط:  بيروت،  التاريخ،  مؤسسة  عاشور،  ابن  والتنوير،  التحرير  تفسير   -5
)1420هـ(.

6- حل تعمية التأريخ بالكسور، مقالة، مصطفى موالدي، مجلة معهد المخطوطات 
العربية ط: القاهرة )1416هـ(، مجلد 2/39، )ص255-213(.

7- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاشكبري زاده، دار الكتاب العربي، 
بيروت، 1395هـ.

بابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات، جميل بن مصطفى بك  8- الصُّ
العظم، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط: األولى )1420هـ(.

الثقافة  وزارة  القلقشندي،  علي  بن  أحمد  اإلنشاء،  صناعة  في  األعشى  صبح   -9
واإلرشاد القومي: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر )نسخة 

مصورة عن الطبعة المنيرية(.

10- طرق تأريخ النسخ في المخطوطات النشأة والحل، مقالة، عصام محمد الشنطي، 
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مجلة تراثيات، ط: القاهرة )2004م(، العدد الرابع، )ص23-9(.

لبنان،  كحالة،  رضا  عمر  العربية(،  الكتب  مصنفي  )تراجم  المؤلفين  معجم   -11
بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي.

طوبي،  مصطفى   ،.... شوقي  أحمد  العربي،  المخطوط  مصطلحات  معجم   -12
الخزانة الحسنية، الرباط، ط: الثالثة )2005م(.

13- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط: المكتبة اإلسالمية، استانبول.

14- نموذج من التأريخ بالكسور في المخطوط العربي، مقالة، جعفر هادي حسن، 
مجلة معهد المخطوطات العربية، ط: الكويت )1409هـ(، مجلد 2/32، )ص393-

.)402

البغدادي،  باشا  إسماعيل  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية   -15
منشورات مكتبة المثنى، بغداد )عن مطبعة وكالة المعارف، استانبول، 1951م(.

* * *



213

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه



تصحيحات

»فصل في استقبال القبلة«

مجموع الفتاوى )22/20٦-2١٦(

يليه و

ياداٌت ز

لشمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسي

)7٣١-788هـ(

اعتنى به

عبد الله بن علي السليمان آل غيهب
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، محمد بن عبد الله 
عليه وعلى آله وصحابته أتم الصالة وأزكى التسليم، أما بعد:

تيمية  ابن  القبلة« لشيخ اإلسالم  استقبال  فهذه تصحيحات وزيادات على »فصل في 
المنشور في مجموع الفتاوي )206/22-216( اعتمدت فيها على نسخة جليلة منقولة من 
خط الشيخ، ومقروءة على الحافظ ابن كثير )ت774هـ(، وهي بخط محمد بن محمد بن 

أحمد بن المحب المقدسي )731 - 788هـ( وعليها حواش وزيادات.

أما التصحيحات: فكنت قد قيدتها أثناء العمل؛ ثم رأيت االكتفاء بنشرها مفردة بعد 
أن تبين لي عدم الحاجة إلى إعادة نشر هذا الفصل. والله أعلم.

وأما الزيادات: فهي على نوعين:

إسناد حديث  الناسخ  فيها  نقل  النسخة، إحداها:  يسيرة جاءت على طرر  * حواش 
أورده الشيخ، وأخرى: فائدة، قال فيها: »قال شيخنا« ولم يتبين لي َمن المراد؛ وهل هي 

من قوله - فيكون المراد ابن كثير - أو من منقوله - فيكون المراد الشيخ -.

بن  أحمد  بن  محمد  بن  محمد  »كتبه  خاتمتها:  وفي  الفصل،  بآخر  ملحقة  ورقة   *
المحب المقدسي«. وهي المقصودة بالنشر.

األصل اخلطي املعتمد:

* نسخة جليلة منقولة من خط الشيخ ♫، وناسخها: الحافظ محمد بن محمد بن 
تقع في مجموع خطي محفوظ في مكتبة  المقدسي )731-788هـ(  المحب  أحمد بن 

شستربيتي برقم )3519(، وتشغل األوراق )20-15(.

* قرأها الناسخ على الحافظ ابن كثير »بإجازته إن لم يكن سماًعا« فسمعه ابنه بدر 
الدين محمد - ابن كثير -، ومحيي الدين يحيى بن الرحبي التاجر، وآخرون. وأجازهم 

.◙
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* مكان السماع وتاريخه: دمشق، سنة )773هـ( أي قبل وفاة الحافظ ابن كثير بسنة.

كتب

 عبد الله بن علي السليمان آل غيهب
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جدول التصحيحات
التصحيحموضع االستداركسص

2085
»مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب 

وابن عباس وابن عمر وغيرهم«.

يحتمل أن يكون قوله: »وعلي بن أبي 
ابن  زيادات  من  عباس«  وابن  طالب 

المحب. ينظر.

»أو فرضه استقبال الجهة فقد أصاب«.»أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب«.20814

20815
»ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون 

إليها«.
»ومتفقون على أن كلما قرب المصلون 

إليها«.

2097
خط  على  الصفوف  من  سار  لو  »أنه 
قدرها  على  يزيد  ما  لكان  إليها  مستقيم 

خارًجا عن مسافتها«.

كلٌّ من الصف على خط  »أنه لو سار 
قدرها  على  يزيد  ما  لكان  إليها  مستقيم 

خارجا عن مسامتتها«.

2108
نص وجوب  »فإن هذا ذكره بعض من 

استقبال العين«.
»فإن هذا ذكره بعض من نصر وجوب 

استقبال العين«.

2112
النبي  مسجد  من  أو  منها  قرب  من  »إن 

ملسو هيلع هللا ىلص ال تكون إال على خط مستقيم«.

النبي  مسجد  من  أو  منها  قرب  من  »إن 
دون  العين  استقبال  ففرضه  ملسو هيلع هللا ىلص 
ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قبلة  قالوا: ألن  البعيد، 

تكون إال على خط مستقيم«.

»خط مستقيم بين وسط أنفه وبينهما«.2115

يحتمل: ُأُفقه. وسيأتي قوله: »وسط أنفه 
وجبهته«، وقوله - في آخره - : »كوسط 
والذقن  الجبهة  من  يحذيه  وما  األنف 

ونحو ذلك«.
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21212
 »وهذا إذا سمى قطًبا كان تسميته باعتبار 
كونه أقرب الكواكب إلى القطب، وهذا 

يدور؛ فالكواكب تدور بال ريب«.

يحتمل:  سمي«  إذا  »وهذا  قوله:   *
»فهذا إذا سمي«.

بال  يدور  فالكوكب  يدور؛  »وهذا   *
ريب«.

األخير212
الشامي  للركن  محاذيا  القطب  »يكون 

من البيت«.
للركن  محاذيا  القطب  هذا  »يكون 

الشامي من البيت«.

»وأمر أن ال تعتبر القبلة الجدي«.21312
في  وكتب  فقط.  »أن«  النسخة:  في 
الطرة: »كذا في األصل، ولعله: أن ال«.

21315
»لكان الصحابة أعلم بذلك وإليه أسبق 

ولكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بين ذلك«.
وإليه  أعلم،  بذلك  الصحابة  »لكان 

أسبق، ولكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبين ذلك«.

»قال: أال هلك المتنطعون«.»قال: هلك المتنطعون«.2158
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يادات شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسي ز

على »فصل في استقبال القبلة« لشيخ الإسلام ابن تيمية

قال ابن عقيل في »الفنون«: »فصل: دليل عدم وجوب إصابة العين في الكعبة أنه ال 
يقضي من خرج عن مسامتة الكعبة إذا امتد الصف بحيث يخرج عن...)1( أنه ما أوجب 

مسامتة العين وال التوجه إليها؛ بل إلى جهتها«.

وقال في موضع آخر: »الواجب استقبال الجهة دون العين في حق أهل اآلفاق؛ لقوله 
تعالى: ﴿ۓ  ۓ  ڭڭ﴾ والشطر: النحو.

قدر  يزيد على  امتداًدا  الصف  امتد  إذا  لوجب  العين  استقبال  الواجب  كان  لو  وألنه 
مساحة الكعبة ال تصح صالة من خرج عن سمتها، ومن المعلوم الصحة فيها)2(، بخالف 

)1( موضع كلمة لم تظهر في التصوير.
)2( قوله: »الصحة فيها« كذا قرأته، وهو غير بين في األصل.
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أهل مكة فإن الواجب عليهم استقبال العين؛ لقدرتهم عليها، فلو خرج الصف عن سمت 
الكعبة لم تصح الصالة إال لمن رآها)1( دون من خرج عنها، فلو خرج ببعض مسامتة جدار 
الكعبة صحت الصالة لمساواته، ولو زال جدار الكعبة والعياذ بالله فإن الصالة إلى الهواء 
صحيحة، وإذا غاب عن القبلة استدل على جهتها بستة أشياء: النجوم، والرياح، والمياه، 

والجبال، والشمس، والقمر«.

قال أبو محمد بن حزم: »واستقبال جهة الكعبة فرض على المصلي بوجهه وجسده«)2(.

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر)3(:

»* حدثنا أحمد بن محمد، ثنا منصور بن الوليد، ثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت 
أحمد يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة.

)قيل له: مشرق الشتاء؟ فأنكره وقال: هذا المغرب وهذا المشرق وما بينهما قبلة()4( 
ألهل خراسان وال يبالي مغرب الصيف وال مغرب الشتاء، إذا صلى بينهما فصالته جائزة، 
إال أنه يستحب أن يتحرى الوسط - يتوسط القبلة - )ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق 
عن يساره، فيكون وسطا من ذلك، وإن صلى فيما بينهما()5( فكان إلى أحد الشقين أميل 

فصالته تامة، إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج منهما)6(.

* حدثنا القاضي هو أحمد بن محمد بن خالد، ثنا أبو بكر األثرم، قال:

قيل ألبي عبد الله: فقبلة أهل بغداد على الجدي؟

بين  »ما  عمر  حديث  على  ولكن  الجدي؟!  إيش  فقال:  الجدي،  أمر  ينكر  فجعل 

)1( في األصل بالواو: ورآها. 
)2( »المحلى« )227/3(.

)3( هو غالم الخالل، ويظهر أن النصوص المنقولة هنا هي من كتابه الكبير »الشافي«، وسأحيل على ما وقفت 
عليه منها في كتابه »زاد المسافر«، وأشير إلى أهم الفروق.

)4( ليست في »زاد المسافر«.

)5( ليست في »زاد المسافر«.
)6( انظر: »زاد المسافر« )128/2( رقم: )362(.
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المشرق والمغرب قبلة«.

فقيل له: فقبلتنا نحن على أي ناحية؟

قال: على الباب، وقبلة أهل المشرق وأهل خراسان الباب)1(.

* حدثنا أحمد بن محمد، ثنا منصور بن الوليد، ثنا جعفر بن محمد، قال أبو عبد الله: 
الجدي على قفاه ويطلع قبل المشرق)2(.

* حدثنا القاضي أبو بكر األثرم، قال:

قيل ألبي عبد الله: إن الشافعي يقول إذا انكشف الغيم فتبين أنه صلى للقبلة أو غيرها 
أعاد إذا كان حين صلى صلى على غير يقين.

فقال: سبحان الله! فهذا ال يصلي أبدا ألنه ال يستيقن أبدا.

قال أبو عبد الله: نعم، متى يستيقن هذا القبلة ليس هذا بشيء.

صلى  إذا  المصلي  على  إعادة  ال  أن  الله  عبد  أبي  قول  يختلف  ال  العزيز:  عبد  قال 
باجتهاد أو تحرى ثم بان له أنه أخطأ القبلة؛ ألن القبلة أصلها على الرخصة وليس أصلها 
على الشدة إذ كان الصالة في بعض المواضع قد أبيحت إلى غير التوجه إليها مع علمه بها 

فهي في الموضع الذي ال يعلمها أولى بالجواز فيها والله أعلم.

وهذا القول صحيح لمن صح اجتهاده وعرف تحريه بأي وجه يكون التحري، فإذا لم 
يكن من أهل االجتهاد وال من أهل التحري وجب عليه اإلعادة بذلك«.

أنه  فبان  فصلى  فتحرى  الصالة  وقت  عليه  خفي  إذا  »مسألة:  للسامري:  الفروق  في 
أنه أخطأها  القبلة فتحرى فصلى فبان  صلى قبل الوقت لزمته اإلعادة ولو اشتبهت عليه 
لم تلزمه اإلعادة والفرق أن في الوقت يمكنه فعل الصالة في وقت تحرى فيه بأن يؤخر 
الصالة إلى أن يتمكن وقتها أو يفوت فيفعلها قضاء بخالف اشتباه القبلة فإنه ال يجوز له 

)1( انظر: »زاد المسافر« )128/2( رقم: )363(.

)2( انظر: »زاد المسافر« )128/2( رقم: )362(.
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التأخير إلى أن يعرف عين القبلة«)1(.

كتبه محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسي.

* * *

)1( »الفروق« )ص187(، ويظهر أن نسخة ابن المحب تختلف عن النسخ المعتمدة في المطبوع.



ير والمغازي رَاث المَْفقُود فِي الّسِ ُّ قَبٌَس مِن الت

أسباب ضياعه، وأهمية البحث فيه

بقلم

د. محمد بن علي اليولو الجزولي
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تمهيد:

السير والمغازي حديث ذوُشجون، ومجاٌل خصب  المفقود من كتب  الحديث عن 
فتي وبكر، ما زال َيْسَتِدرُّ مداد األقالم وتتشوق إلى خوض ِغماره أحالم وعقول الباحثين، 
يستفز وجدان كل غيور على تراث األسالف، ولست أبالغ في القول إن قلت: إن كمية 

المفقود كبيرة إلى أبعد الحدود، إذا تذكرنا فقط ما غرق وحرق وسرق...
وحاولت من خالل هذا المقال حصر بعضا مما فقد، وبينت أسباب فقده، مستعينا 
فقط،  باسمها  إما  المفقودة،  المصنفات  تذكر  التي  واألثبات  البرامج  وكتب  بالفهارس 
أوتنقل نصوصا عنها... وأحسب أني حاولت جهد اإلمكان تلمس الموضوع متمثال قوله 

()1( والله من وراء القصد. تعالى: )َفإِْن َلْم ُيِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ

أواًل: إشكالية البحث يف املفقود، وقواعد البحث فيه:

واستقراء  بحث  إلى  األمر  يحتاج  إذ  عميق؛  إشكال  المفقود  في  البحث  إشكال 
واألثبات،  والمعاجم  والمسموعات،  واإلجازات  والمشيخات،  والبرامج  للفهارس 
وكتب الرحالت، فهذه الكتب غالبا ما تتضمن أسماء وشيوخ المؤلف، وأسماء الكتب 
المروية عنهم إما: سماعا، أوقراءة، أوإجازة أو مناولة: مثل: فهرس ابن عطية األندلسي 
)ت666ه(،  الرعيني  وبرنامج  )ت575ه(،  اإلشبيلي  خير  ابن  وفهرست  )ت541ه(، 
وبرنامج  )ت730ه(،  التجيبي  وبرنامج  )ت688ه(،  اإلشبيلي  الربيع  أبي  ابن  وبرنامج 
الرصاع  المجاري األندلسي )ت862ه(، وفهرست  الوادي آشي )ت749ه(، وبرنامج 
غازي  البن  والناد  المنزل  أهل  انتقال  بعد  اإلسناد  برسوم  والتعلل  )894ه(،  التلمساني 
الروداني  سليمان  بن  لمحمد  السلف  بموصول  الخلف  وصلة  )919ه(،  المكناسي 

)ت1094ه(، وفهرس الفهارس واألثبات لعبد الحي الكتاني )ت1333ه(... وغيرها.

فلو فحصنا هذه الفهارس، وجمعنا شتات ما حوته من نقول نفيسة عن هذه الكتب 

)1( سورة: البقرة، اآلية: 264.
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المفقودة والنادرة، نكون بذلك قد كونا صورة مبدئية عنها، وإن كنا ال نستغني عن األصل 
المفقود بكل حال.

كذلك من الوسائل المساعدة في الوقوف على أسماء الكتب المفقودة، البحث في 
كتابه،  مقدمة  في  لموارده  قائمة  بسرد  المؤلف  يصرح  فغالبا  الكتب،  وخواتم  مقدمات 
أوخاتمته، وأحيانا في ثناياه ووسطه، من أمثلة ذلك: ابن الفرضي األزدي )ت403ه( في 
كتابه: تاريخ علماء األندلس، والسهيلي )ت581ه( في كتابه: الروض األنف، وابن سيد 
المغازي والشمائل والسير،  اليعمري )ت734ه( في كتابه: عيون األثر في فنون  الناس 
وأبو الطيب التقي الفاسي )ت832ه( في كتابه: العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، وابن 

بشكوال )ت878ه( في كتابه: الصلة.

الكتب  مرويات  وجمع  استخراج  المفقود،  ضبط  في  المبتكرة  الوسائل  من  كذلك 
المفقودة، وذلك باستقراء جميع المصادر التي تقتبس من األصل المفقود من مضانه، مع 

حسن اختيار لهذه المضان، وانتقاء النصوص منها، وهذا البد له من صبر وأناة وتجرد.

وقد قامت جهود حثيثة مشكورة لتطبيق هذا المنهج فيما يخص كتب السيرة والمغازي، 
والبحث عن المفقود منها، وجمع لمروياتها، مما ُبثَّ في الكتب التي نقلت عنها، ومن 
مغازي  مرويات  نذكر:  مروياتها  بجمع  الباحثين  بعض  قام  التي  المفقودة  الكتب  نماذج 

موسى بن عقبة، ومرويات مغازي عروة بن الزبير، والمغازي النبوية للزهري..

ثانًيا: أسباب فقد مصنفات السري واملغازي:

تعددت أسباب فقد مصنفات السير والمغازي، منها ما هو موضوعي له عالقة بتداعيات 
التدخل األجنبي والغزو الخارجي، ومنها ما هو ذاتي يتعلق بالعقلية اإلسالمية التي صنفتها، 
أو ورثتها وملكتها، وما رافق ذلك من إهمال وقلة عناية بها، فكان نتيجة ذلك وثمرته: إما 
أن ُتنهب وُتسرق، أو تحرق للخالفات المذهبية والسياسية، أو تفقد للورع الشخصي لدى 

بعض العلماء، أو تغرق في الماء كما فعل التتار بمكتبات بغداد وغيرها.

ويمكن التفصيل في هذه األسباب في اآلتي:
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1  فقد املصنفات اإلسالمية وحرقها بسبب اخلالفات املذهبية والسياسية:
من  كثير  والحروب  والمذهبية  السياسية  الخالفات  بسبب  وضاع  وُحرق،  ُفقد،  لقد 
تراثنا اإلسالمي، وأشهر الحرائق عبر التاريخ اإلسالمي، حرائق مكتبات األندلس خاصة 
على  استيالئهم  عند  اإلسبان  الصليبيون  أحرقه  ما  المؤرخون  قدر  حيث  غرناطة،  مكتبة 
غرناطة بمليون كتاب، حيث عمد الَكاردينال ِخِمينز الكاثوليكي إلى الكتب والمصنفات 
إال  منها  يبق  ولم  االآلف،  مئات  منها  وأحرق  بغرناطة،  الموجودة  النفيسة  اإلسالمية 
بقوله:  الحادث  هذا  على  السامرائي  قاسم  الدكتور  وعقب  الطب)1(،  في  كتاب  ثالثمائة 
»ونالحظ أن مجموعة االسكوريال لم تكن مما تركه عرب األندلس، خالفا لما يعتقد، 
وإنما أتى معظمها من السفن المراكشية التي غنمت في سنة )1611م( وقد قضى الحريق 

سنة )1081ه( على نصفها تقريبا«)2(.

الظاهري  حزم  ابن  اإلمام  كتب  حرق  على  )ت461ه(  عباد  بن  المعتضد  وأقدم 
)ت456ه( في مدينة إشبيلية بسبب الخالف الفقهي بينه وبين فقهاء المالكية)3(.

)1( الحروب الصليبية )ص251(.
)2( االستشراق بين الموضوعية واالفتعال )ص152-36(.

)3( ابن حزم: طوق الحمامة )ص323-324( نقال عن ابن حزم وموقفه من اإللهيات )ص95-94(. 
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475ه  سنة  المرابطين،وفي  عهد  في  باألندلس  الغزالي  اإلمام  كتب  أحرقت  كما 
نهب بعض األشاعرة دار ابن الفراء الحنبلي، وأخذ منها كتاب الصفات بسبب الخالف 

المذهبي، ولم يبق منه إال قطعة واحدة نشرت)1(.

وُتُتبِّعت كتب الصوفي األندلسي ابن َمْيسرة المتوفى سنة )ت677ه( بالحرق بسبب 
ما نسب إليه من مقاالت مخالفة للدين)2(.

عمرو  بن  عبيدة  فعل  ما  مثل  للورع  شخصية:إما  ألسباب  الحرائق  بعض  وكانت 
السلماني، أو للتفرغ للعبادة كما فعل أبو عمرو بن العالء.

2  فقد املصنفات بإغراقها يف املاء:
ومثال ذلك ما فعله التتار بمكتبات بغداد، حيث جعلوا أطنانا من الكتب جسورا لعبور 
خيولهم، فسار نهر دجلة مدادا أسودا ألسابيع وأياما، قال د. قاسم السامرائي: »ما فعله 
المغول في مكتبات بغداد وسمرقند وبخارى وغيرها من المدن حيث مزقوا المصاحف 
لمكتبة  حدث  لخيلهم«)4(،وكما  مذاود)3(  الثمينة  أغلفتها  من  وصنعوا  أرضا،  بها  وألقوا 
الدولة العبيدية الفاطمية بمصر، حيث ألقيت مصنفات وكتب كثيرة في نهر النيل، لكونها 
في مذهب مخالف لمذهب دولة المماليك األتراك السنية المتغلبة، وما بقي منها سفت 

عليه الرياح فصار تالال يعرف بتالل الكتب)5(.

3  فقد املصنفات بسبب الرسقة:

وهو من أخطر أسباب ضياع تراثنا وفقده، في قرصنة ال مثيل لها في تاريخ البشرية، من 
طرف جحافل االستعمار والغزاة، مستعينين برهبان الكنائس والمستكشفين الجغرافيين، 

)1( ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك واألمم )4/9(. 
)2( الكتاب في الحضارة اإلسالمية )ص110(. 

)3( معلف الدابة )ج( مذاود ومذاويد المعجم الوسيط 317/1 إلبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد 
القادر، ومحمد النجار، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية. 

)4( مقدمة في الوثائق اإلسالمية )ص67(. 
)5( انظر المقريزي: المواعظ واالعتبار )49/1(. 
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والحمالت التنصيرية واالستشراقية، التي ألبست الثوب العلمي إلخفاء األهداف البعيدة، 
فعند سقوط األندلس انقض الصليبيون اإلسبان على خزائن المغاربة واألندلسيين فنهبوها، 
قال الفيكونت دي طرازي: »فقد غزا اإلسبان سبتة سنة )817ه( وكان فيها خزانة كتب 
المسلمين -  العلم - يقصد كتب  فيها حتى كتب  عظيمة حافلة، فحملوا كل ما وجدوه 

وكانت وفيرة«)1(.

وتواصلت اإلغارة على تراث المسلمين في البالد العربية المختلفة بسبب االستعمار، 
وكان للحملة النابليونية على مصر وما بعدها من الحمالت االستشراقية على سائر بالد 
القرن  في  العلماء  عند  متداولة  كانت  الني  الكتب  فقد  عن  كبرى  مسؤولية  المسلمين، 
لكنها  العاشر،  القرن  في  متداولة  كانت  قيمة  كتٍب  يخفى كون  فإنه ال  بعده،  وما  العاشر 
التي  والمشيخات،  الفهارس  بعض  في  سوى  ذكر،  أو  علم  من  أَثَرٌة  لها  يبق  ولم  فقدت 
تعد خزائن وأواعية حافظة للتراث المفقود من ذلك: »كتاب المغازي« لمحمد بن عائذ 
الدمشقي الذي ظل العلماء يتناقلون روايته إلى حدود القرن العاشر وما بعده، فقد ذكره 

)1( خزائن الكتب العربية في الخافقين )331-330/1(.
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محمد بن سليمان الروداني المتوفى سنة )1094ه( في فهرسته ضمن الكتب التي يرويها 
قال: »... المغازي لمحمد بن عائذ به إلى عائشة المسندة، عن أبي نصر محمد بن محمد 
الشيرازي، عن جده عن أبي القاسم محمد بن عساكر، عن علي بن الفرضي الزاهد، عن 
علي بن محمد ابن أبي العالء، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عثمان، عن علي بن يعقوب 

ابن أبي العقب، عن أحمد بن إبراهيم البسري عنه«)1(.

ن: 4  فقد املصنفات ألسباب طبيعية وإلمهال امُلخزِّ

ضاع كثير من المصنفات اإلسالمية بسبب فتك عوامل الرطوبة واألرضة بها، وذلك 
في  الكتب  حبس  بسبب  التهوية  وعدم  التراث،  بكتب  تليق  ال  أماكن  في  التخزين  لسوء 

صناديق ودهاليز وسراديب الشيء الذي عجل بضياعها واندثارها.

5  فقد املصنفات ورسقتها بسبب اخلالفات السياسية:

نهبت الكثير من كتب مكتبة الحكم بن عبد الرحمن الناصر عندما دخل البربر قرطبة، 
فتنة األمين والمأمون، وكذلك حصل األمر نفسه مع مكتبة  بغداد بسبب  ونهبت دواوين 
الصقر في مراكش، وهي من إنشاء الحافظ أبي العباس أحمد بن حافظ بن عبد الرحمن بن 

)1( محمد بن سليمان الروداني: صلة الخلف بموصول السلف)ص393-392(. 
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محمد األنصاري الخزرجي الغرناطي )569ه(، وكانت عامرة بذخائر الكتب وصفها ابن 
فرحون: »إنه اقتنى من الكتب جملة وافرة سوى ما نسخ بخطه الرائق، وكان معه عند توجهه 
لمراكش خمسة أحمال كتب، وجمع منها بمراكش شيئا عظيما، وقد نهبت هذه الكتب عندما 

دخل عبد المؤمن بن علي مراكش«)1(.

6  فقد املصنفات ألسباب شخصية:

رها  اراني جمع كتبه في َتنُّور وَسجَّ كالورع مثال، حيث تذكر المصادر أن أبا ُسليمان الدَّ
الثوري جبل  أْحترق بك« وهذا سفيان  أن  أحرقتك حتى كدت  ما  »والله  قال:  ثم  بالنار 
العلم: »مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: »ليت يدي قطعت من هاهنا بل من هاهنا 

ولم أكتب حرفا«)2(.

وال أجد أجمل مما وصف به حال التراث اليوم من قول القائل: »قسم حرق، وآخر 
بالجملة  بيع  الرطوبة فطبق، وآخر  غرق، وآخر سرق، وآخر تآكل وخرق، وآخر أصابته 
سفر  وآخر  مزق،  وآخر  فمحق،  التافهة  المنزلية  األغراض  في  استعمل  وآخر  وسوق، 

وصدر، وآخر دفن وقبر، وآخر حبس وأسر، وآخر بتر ونثر«)3(.

ثالثا: نامذج مما فقد من مصنفات وكتب السري واملغازي:

والمغازي،  السير  في  المفقودة  المؤلفات  من  مصدرا  وخمسين  واحد  على  وقفت 
االعتبار  لرد  وذلك  منها،  قطع  أو  مروياتها،  لجمع  إليها،  الباحثين  انتباه  تجذب  أن  آِماًل 

لمصنفيها، ورتبتها حسب تاريخ وفيات مؤلفيها منها:

◙ )ت105ه(: قال  الراشد عثمان بن عفان  الخليفة  ابن  المغازي: ألبان   -1
خط  عنده  يكن  لم  »أنه  أبيه:  عن  الرحمن  عبد  بن  المغيرة  ترجمة  معرض  في  الواقدي 

)1( دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين )ص315(.
)2( ياقوت الحموي: معجم األدباء )25-21/15(. 

)3( كتب التراث بين الحوادث واالنبعاث )ص7(. 
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مكتوب من الحديث)1(، إال مغازي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أخذها من أبان بن عثمان، فكان كثيرا 
ما يقرأ عليه، وأمرنا بتعلمها«)2(.

2- المغازي النبوية: لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري، أبو 
)216ه(،  سنة  المتوفى  منيع  أبي  بن  الحجاج  عنه  يرويه  )ت124ه(:  المخزومي  بكر 
بالتوبيخ)3(، وحاول سهيل زكار جمع مرويات مغازي  ذكر ذلك السخاوي في اإلعالن 
الزهري، وهو  الصنعاني من طريق معمر عن  الرزاق  عبد  مقتصرا على مصنف  الزهري 

جهد مشكور إال أنه ال يغنينا عن أصل الكتاب المفقود.

3- مشاهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص: لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري، أبو 
بكر المخزومي )ت124ه(: يرويه عنه يونس بن يزيد األيلي المتوفى سنة )159ه(، ذكره 

له السخاوي في اإلعالن بالتوبيخ)4(.

بكر  أبو  الزهري،  القرشي  شهاب  بن  الله  عبيد  بن  مسلم  بن  لمحمد  السير:   -4
الروض األنف وقال: »هي أول سيرة في  السهيلي في  له  المخزومي )ت124ه(: ذكره 
اإلسالم«)5(، وذكر بعضا مما تناولته سيرته: »وقع في سير الزهري أن بحيرى كان حبرًا من 

يهود تيماء«)6(.

نوفل األسدي )ت131ه(:  بن  الرحمن  بن عبد  المغازي: ألبي األسود محمد   -5
كان يتيما في حجر عروة بن الزبير، وكتابه في المغازي رواه عنه ابن لهيعة، ومال الذهبي 
أبو األسود.. نزل مصر وحدث بها بكتاب  أنه حدث بمغازي عروة بمصر قال: »اإلمام 
المغازي لعروة بن الزبير عنه«)7(، نقل عنه المتأخرون كابن القيم في الزاد، وابن حجر في 

)1( المزي: في تهذيب الكمال )386/28(. 
)2( ابن سعد: الطبقات الكبرى )210/5( والمزي: في تهذيب الكمال )386/28(. 

)3( السخاوي: اإلعالن بالتوبيخ )ص147(. 
)4( السخاوي: اإلعالن بالتوبيخ )ص148(. 

)5( السهيلي: الروض األنف )214/1(. 
)6( السهيلي: الروض األنف )205/1(. 

)7( الذهبي: سير أعالم النبالء )6/ 150(. 
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الفتح واإلصابة، وابن كثير في البداية والنهاية)1(.

6- المغازي: لموسى بن عقبة ابن أبي عياش القرشي األسدي موالهم، أبو محمد 
المدني )ت141ه(: ذكره له الذهبي في سير أعالم النبالء قال: »اإلمام الثقة الكبير، وكان 
بصيرًا بالمغازي النبوية، ألفها في مجلد، فكان أول من صنف في ذلك«)2(. وذكره له ابن 

سيد الناس في عيون األثر والكتاني في الرسالة المستطرفة)3(.

كان  والكتاب  أنس،  بن  مالك  قال  كما  المغازي  أوثق  من  عقبة  بن  موس  ومغازي 
متداوال تناقلته أيدي الحفاظ والعلماء إلى عصر ابن سيد الناس والذهبي، حيث اعتمده 
الرجوع  أكثر  التي  المصنفات  جملة  في  ووضعه  األثر،  عيون  في سيرته  الناس  سيد  ابن 
إليها ورواها بسنده)4(، ويتوفر الذهبي على نسخة منه، قرأها على شيخه أبي نصر الفارسي 
بالمزة، يقول في تذكرة الحفاظ: »قرأت مغازي موسى بالمّزة على أبي نصر الفارسي«)5(. 
لكن الكتاب ُفقد، سوى مختصر له احتفظ بطرف منه ابن قاضي شهبة، أما أصل الكتاب 
فلم يعلم له أثر إلى اليوم، وقام أستاذنا الدكتور محمد باقشيش أبو مالك بجمع مروياته)6( 
من خالل نقول له في كتب الحديث، وهي جهود مشكورة لكن ال تغنينا عن أصل الكتاب 

المفقود.

ان التَّْيِمي)ت143ه(: ذكره له ابن عطية في  7- السيرة الصحيحة:لسليمان بن طِِرخَّ
الفهرست، غير أنه مفقود إال بعض أجزائه)7(.

)1( راجع زاد المعاد 8/3 و298/3، والبداية والنهاية 48/4، واإلصابة 281/1، والفتح 337/7 وغيرها. 
)2( الذهبي: سير أعالم النبالء )115/6، 116(. 

)3( ابن سيد الناس: الروض األنف )344/2(، والكتاني: الرسالة المستطرفة )ص110-109(. 
)4( ابن سيد الناس: عيون األثر )457/2(. 

)5( الذهبي: تذكرة الحفاظ )148/1(. 
)6( عنوانها »المغازي لموسى بن عقبة )141ه(« وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحديث بالجامعة اإلسالمية 
النبوية، بإشراف الدكتور أكرم ضياء العمري سنة 1408ه، وطبعت ضمن منشورات كلية اآلداب  بالمدينة 

جامعة ابن زهر أكادير سنة 1994م. 
)7( ابن عطية: الفهرست )ص281(، وأكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة)1/ 56-55(. 
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8- السيرة: لُِمَجالِد بن سعيد بن ُعمير الَهْمداني، أبو عمر الكوفي )ت144ه(: ذكر له 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حجر في تهذيب التهذيب مصنفا في السيرة)1(.

نْدي)ت171ه(: ذكره له الخطيب البغدادي في تاريخ  9- المغازي: ألبي ِمْعَشر السِّ
بغداد)2(.

10- المغازي: لعبد الملك بن محمد بن أبي بكر ابن حزم المدني )176ه(: ذكره له 
ابن النديم في الفهرست)3(.

11- المغازي: لعلي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الَكاُبِلي أبو مجاهد الرازي قاضي 
يِّ )ت180ه(: ذكره له غير واحد كابن معين، وتكلم في أسانيده قال: »وكان قد صنف  الرَّ
كتاب المغازي«، وذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه، والمزي في تهذيب الكمال، 

وابن حجر في تهذيب التهذيب)4(.

12- المغازي: إلبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق المدني نزيل بغداد )ت183ه(: 
ورواه عنه ابنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته)5(، ورواه عنه 
كذلك أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي، وقرأه على الناس، كما ذكر ابن أبي حاتم الرازي 

)1( ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل )8/ 361( )الترجمة رقم: 1653( وابن حجر: تهذيب التهذيب )40/10(. 
النبوية في المصادر كما في طبقات ابن سعد )192/1( وقد وردت نصوص عديدة عن مجالد في السيرة 
بواسطة عبد الله بن نمير الهمداني،)263/1( بواسطة الهيثم بن عدي الطائي. وقد نسب إليه كتاب في ذلك، 
وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بقوله: نا محمد بن إبراهيم بن شعيب، نا عمرو بن علي الصيرفي، 
قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لعبد الله: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة 

عن مجالد. 
)2( الخطيب: تاريخ بغداد )427/13(. 

)3( ابن النديم: الفهرست )ص282(. 
الكمال )118/21(، وابن حجر: في  تهذيب  بغداد )107/12(، والمزي: في  تاريخ  البغدادي:  )4( الخطيب 

تهذيب التهذيب )7378(. 
)5( ابن سعد: الطبقات الكبرى )343/7.(. ونقل عنه من طريق صاحبه نوح بن يزيد المؤدب قال: »سئل إبراهيم بن 
سعد كم نّزل النبي في األرض؟ قال ثالثًا« انظر الطبقات )305/2(، ونقل عنه نصًا آخر بواسطة ابنه يعقوب في 

الوفاة النبوية اانظر الطبقات )305/2(، ومواطن أخرى في ثنايا الطبقات الكبرى. 
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في الجرح والتعديل)1(.

13- المغازي: للحافظ ُهَشْيم بن َبِشير بن أبي حازم أبو معاوية الواسطي )ت183ه(: 
ذكره له الزركلي في األعالم نقال عن التبيان البن ناصر)2(.

ان التَّْيِمي)ت187ه( ذكره له الكتاني في  14- المغازي: لُِمْعَتِمر بن ُسَلْيمان بن طِِرخَّ
الرسالة المستطرفة)3(.

15- المغازي: ليحيى بن سعيد بن أبان األموي )ت194ه(: ذكره له السخاوي في 
اإلعالن، وحاجي خليفة في كشف الظنون)4(.

16- السير: للوليد بن مسـلم القرشـي، أبو العبـاس الدمشقي)ت195ه(: ذكره له 
ابن خير اإلشبيلي، وابن النديم في الفهرست)5(.

17- المغازي: لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري )ت197ه(: 
ذكره له غير واحد من العلماء، كالقاضي عياض في ترتيب المدارك، والذهبي في سير أعالم 
النبالء)6(. وكتابه المغازي نقله إلى الغرب اإلسالمي تلميذه سحنون، فقد جاء في ترجمة 
سحنون، أنه كان إذا قرئت عليه مغازي ابن وهب تسيل دموعه، وإذا قرئ عليه الزهد البن 

)1( ابن أبي حاتم: والجرح والتعديل )101/2(. 
)2( الزركلي: األعالم )89/8(. 

)3( الكتاني: الرسالة المستطرفة )ص110(. 
)4( السخاوي: اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ )ص525(، وحاجي خليفة: في كشف الظنون كشف الظنون 

 .)1747(
)5( ابن خير اإلشبيلي: الفهرست )ص236( وابن النديم: الفهرست )ص122(. وسند ابن خير اإلشبيلي إلى سير 
الوليد بن مسلم هو: »فقال: كتاب سير الوليد بن مسلم عن األوزاعي، حدثني به أبو محمد بن عتاب ♫، 
قال: أخبرني أبي ♫، قال: نا بها أبو القاسم خلف بن يحيى، قال: قرأت على أبي المطرف عبد الرحمن بن 
عيسى بن مدراج، قال: نا أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن، قال: نا محمد بن وّضاح، قال: نا أبو العباس الوليد 

بن مزيد ابن مسلم، قال: سألت أبا عمرو األوزاعي ♫«. 
)6( القاضي عياض: ترتيب المدارك )50/4( والذهبي: في سير أعالم النبالء )225/9 )67/12(. قال القاضي 
عياض: »وألف تواليف كثيرة، جليلة المقدار، عظيمة المنفعة، منها سماعه من مالك ثالثون كتابا.. وكتاب 

المغازي«. ترتيب المدارك 240/3. 
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وهب يبكي)1(. واقتبس منه القاضي عياض في »الشفا«، ومن طريقه ابن سيد الناس في 

عيون األثر في فنون المغازي والسير)2(، كما اقتبس منه الذهبي في السيرة النبوية)3(.

18- المغازي: لعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني )ت211ه(: 

وذكره له ابن عطية اإلشبيلي في الفهرست)4(، واقتبس منه ابن عبد البر في كتابه: الدرر في 

اختصار المغازي والسير)5(. وكان كتاب المغازي هذا من الكتب التي ورد بها الخطيب 

دمشق)6(.

19- السيرة: لعلي بن محمد المدائني)ت215ه(: ذكره له ابن النديم في الفهرست)7(.

يِصيُّ )ت220ه(: ذكره  المصِّ أبو عثمان  ياد  الصَّ بن  المغيرة  بن  السير: لسعيد   -20

له النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، قال الحسن بن الصباح: »كان من خيار الناس، 

يَصَة)8( قد  وقال: كان ثقة، حسبك به فضال ابتدأ في قراءة كتابه )السير(، فرأيت أهل المصِّ

أغلقوا حوانيتهم، وحضروا مجلسه«)9(.

له  ذكره  )ت225ه(:  المدائني  محمد  بن  علي  الحسن  ألبي  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فتوح   -21

)1( اانظر ترجمة سحنون في المدارك، وسير أعالم النبالء 67/12. 
)2( انظر 167/1. 

)3( انظر ص 127، 207. 
)4( ابن عطية اإلشبيلي: الفهرست )ص284(. 

)5( ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير )صفحات: 33، 37، 50(. 
ار )ص72(.  )6( أحمد بن الصديق الغماري: ُجونة العطَّ

)7( ابن النديم: الفهرست )ص144(. 
)8( المصيصة بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة... مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية 
وبالد الروم تقارب طرسوس... وكانت من مشهور ثغور اإلسالم قد رابط بها الصالحون قديما وبها بساتين 
كثيرة يسقيها جيحان وكانت ذات سور وخمسة أبواب وهي مسماة فيما زعم أهل السير باسم الذي عمرها 
وهو مصيصة بن الروم بن اليمن بن سام بن نوح عليه السالم... والمصيصة أيضا قرية من قرى دمشق قرب 

بيت لهيا: معجم البلدان 145/5. 
)9( ابن حجر: التهذيب )88/4(وفي: التقريب )306/1(. 
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الذهبي في السير)1(، وقد أكثر التصنيف في السيرة حيث ذكر له ابن النديم كتبا كثيرة)2(.

22- السير: ألبي عمر الَجْرِمّي صالح بن إسحاق النحوي )ت225ه(:ذكره له ابن 
خلكان في وفيات األعيان وقال: »كان جليال في الحديث واألخبار وله كتاب في السير 

عجيب«)3(، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال: »له كتاب في السيرة عجيب«)4(.

اق )ت228ه(:  23- المغازي: ألحمد بن محمد بن أيوب البغدادي أبو جعفر الورَّ
المغازي  »كتب  قال:  الكاشف  في  والذهبي  والتهذيب،  الفتح  في  حجر  ابن  له  ذكره 

للبرامكة«)5(.

24- المغازي: لمحمد ابن عائذ الدمشقي)ت234ه(: ذكره له الذهبي في السير وابن 
حجر في اإلصابة، وابن سيد الناس في عيون األثر وغيرهم)6(، كان موجودا إلى حدود 
الفتح:  القرن العاشر ثم فقد، وكان ابن حجر يمتلك نسخة منه يرويها بالوجادة قال في 
»ثم وجدت في مغازي ابن عائذ ما يرفع اإلشكال، فإنه أخرج هذه القصة مطولة بإسناد 
منقطع«)7(، وقال أيضا: »ثم وجدت في مغازي ابن عائذ بسند منقطع: أن خالدا لما أخذ 
الراية قاتلهم قتاال شديدا«)8(، ووجدت من المغاربة من يروي باإلجازة العامة عن مغازي 

)1( الذهبي: السير )402/10(. 
)2( ابن النديم: الفهرست )ص13(

)3( ابن خلكان: وفيات األعيان )486/2(. 
)4( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. 314/9. 

)5( ابن حجر: فتح الباري )298/7(، والتهذيب )70/1( والذهبي: في الكاشف )68/1(. 
عيون  في  الناس:  سيد  وابن   )26/6( اإلصابة  في  حجر:  وابن  النبالء)6/11(،  أعالم  سير  )6( الذهبي: 
»المغازي البن عائذ: رواته  بعنوان:  الرزاق هرماس مقاال  الدكتور عبد  أستاذي  األثر)344/2(. كتب عنه 
ومصادره واحتفال العلماء به« نشر في المجلة العربية للعلوم اإلدارية التابعة لمجلس النشر العلمي بجامعة 
الصوائف:  »كتاب  في:  مروياته  بجمع  اعتنى  الذي  السويكت  سليمان  الدكتور  وقبله   ،60 العدد  الكويت 
المستخرج لمحمد بن عائذ الدمشقي« مكتبة التوبة الرياض ط 1. 1426ه، وكتابه اآلخر: »محمد بن عائذ 
الدمشقي ومصنفاته التاريخية »مجلة الدارة، الرياض، العدد 3، السنة 25، عام 1420 ه. قلت: وأنا بصدد 

جمع مروياته في المغازي إن شاء الله تعالى. 
)7( ابن حجر: فتح الباري )308/7(. 
)8( ابن حجر: فتح الباري )514/7(. 
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ابن عائذ، ففي فهرس محمد بن سليمان الروداني المتوفى سنة )1094ه( ذكر المصنف 
ضمن الكتب التي يرويها: »... المغازي لمحمد ابن عائذ به إلى عائشة المسندة عن أبي 
نصر محمد بن محمد الشيرازي، عن جده، عن أبي القاسم محمد بن عساكر، عن علي بن 
الفرضي الزاهد، عن علي بن محمد ابن أبي العالء، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عثمان، 

عن علي بن يعقوب ابن أبي العقب، عن أحمد بن إبراهيم البسري عنه«)1(.

له  )ت237ه(:ذكره  األندلسي  حبيب  بن  الملك  عبد  الفقيه  لإلمام  المغازي:   -25
عياض في ترتيب المدارك، وكذا ابن فرحون في الديباج المذهب، وسماه كتاب: مغازي 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

26- المغازي: لسعيد بن يحيى بن سعيد األموي)ت249ه(: ذكره له ابن خير في 
الفهرست، والسخاوي في اإلعالن بالتوبيخ)3(.

27- المغازي: لمحمد بن ُسْحنُون بن سعيد الفقيه ابن الفقيه )ت256ه(: ذكره له 
غير واحد من العلماء منهم: عبد الله بن محمد المالكي في )رياض النفوس(، والدباغ في 
)معالم اإليمان(، والقاضي عياض في )ترتيب المدارك( باسم السير وقال: »هو عشرون 

جزءا«)4(.

از)ت258ه(: ذكره له  28- مغازي النبي وسراياه وأزواجه:ألحمد بن الحارث الَخرَّ
ابن النديم في الفهرست وقال إنه يقع في جزأين)5(.

اِشيُّ أبي ِقاَلَبَة البصري  قَّ 29- المغازي: للحافظ عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّ

)1( محمد بن سليمان الروداني: صلة الخلف بموصول السلف )ص393-392(. 
)2( عياض: ترتيب المدارك)128/4(، وابن فرحون: الديباج المذهب)13/2(، وانظر الداوودي: في طبقات 

المفسرين)355/1(. 
)3( ابن خير اإلشبيلي: الفهرست )ص237(، والسخاوي: اإلعالن بالتوبيخ )ص525(. 

في  عياض:  والقاضي   )122/2( اإليمان  معالم  في  والدباغ:   )443/1( النفوس  رياض  المالكي:  )4( محمد 
ترتيب المدارك )207/4(. 

)5( ابن النديم: الفهرست )ص117(. 
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)ت276ه(: ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين)1(.

30- أخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومغازيه وسراياه: إسماعيل بن جميع)ت277ه(: ذكره له ابن 
النديم في الفهرست، واقتبس منه ابن الجوزي في الوفاء)2(.

31- المغازي: إلبراهيم بن إسماعيل الَعنبري الطُّوِسي )ت280ه(: ذكره له إسماعيل 
باشا البغدادي في هدية العارفين)3(.

32- المغازي: للحافظ أبي بكر عبيد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي )ت281ه(: 
ذكره له الذهبي في سير أعالم النبالء،)4( وغيره.

المحدث  الفقيه  األزدي  الَجْهَضِمي  إسحاق  بن  إسماعيل  للقاضي  المغازي:   -33
الفهرست  في  النديم  وابن  المدارك،  في  عياض  القاضي  له  ذكره  الكبير)ت282ه(: 

وغيرهما)5(.

ِقيُّ )ت283ه(: ذكره له الصفدي في  34- المغازي: إلبراهيم بن محمد الثقفي الرِّ
الوافي)6(.

في  النديم  ابن  له  ذكره  )ت285ه(:  الحربي  إسحاق  بن  إلبراهيم  المغازي:   -35
الفهرست)7(.

واَلبِي )ت310ه(:  36- المولد والوفاة: للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدُّ
السهيلي في الروض  ابن خير اإلشبيلي في فهرسته، واقتبس منه  ذكره له ضمن مروياته 

األنف)8(.

)1( إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين )624/1(. 
)2( ابن النديم: الفهرست )ص112(، واقتبس منه ابن الجوزي في الوفاء )217/1(. 

)3( إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين )3/1(. 
)4( الذهبي: سير أعالم النبالء )403/13(. 

)5( القاضي عياض: المدارك )291/4(، وابن النديم: في الفهرست )ص252(. 
)6( الصفدي: الوافي بالوفيات )79/6(. 

)7( ابن النديم: الفهرست )ص287(. 
)8( ابن خير اإلشبيلي: الفهرست )ص208(، والسهيلي: الروض األنف )184/1(. 
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اج )ت311ه(: ذكره  جَّ ِري بن سهل الزَّ 37- المغازي: لإلمام النحوي إبراهيم بن السَّ
له السهيلي في الروض األنف)1(.

38- المبعث والمغازي: إلسماعيل بن عيسى الَعطَّار البغدادي )ت332ه(: ذكره له 
أحمد باشا البغدادي في هدية العارفين)2(.

39- سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه في عيشهم وتخليهم عن الدنيا: للحافظ الكبير أبي ذر 
عبد بن أحمد الَهَرِوي )ت343ه(: ذكره له ابن خير اإلشبيلي في فهرسته)3(.

)ت356ه(:  النيسابوري  الماَسْرِجِسي  محمد  بن  الحسين  للحافظ  المغازي:   -40
ذكره له غير واحد من األئمة، منهم الذهبي في تذكرة الحفاظ، وسير أعالم النبالء، وابن 

كثير في البداية والنهاية)4(.

الطبراني )ت360ه(:  القاسم سليمان بن أحمد  أبو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: للحافظ  41- نسب 
ذكره له السخاوي في اإلعالن بالتوبيخ)5(.

42- المغازي: ألحمد بن محمد البرقي الشيعي )ت376ه(: ذكره له إسماعيل باشا 
البغدادي في هدية العارفين)6(.

)ت384ه(:  الَمْرُزَبانِيُّ  موسى  بن  عمران  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  المغازي:   -43
ذكره له ابن النديم في الفهرست، وقال: »إنه يقع في نحو ثالثمائة ورقة«)7(.

الله الطَّْرُسوِسيُّ )ت400ه(: ذكره له  44- سير الثغور: ألبي عمرو عثمان بن عبد 

)1( السهيلي: الروض األنف )36/1(. 
)2( إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين )ص207(. 

)3( ابن خير اإلشبيلي: الفهرست )ص286(. 
)4( الذهبي: تذكرة الحفاظ )956/3(، وسير أعالم النبالء )288/16(، وابن كثير: البداية والنهاية )283/11(. 

)5( السخاوي: اإلعالن بالتوبيخ )ص538(. 
)6( إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين )67/1(. 

)7( ابن خير اإلشبيلي: الفهرست )ص147(. 
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الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين في كتابه التراث بين الحوادث واالنبعاث )1(.

الخرُكوِشي  النيسابوري  محمد  بن  الملك  عبد  سعد  ألبي  المصطفى:  شرف   -45
)ت406ه(: يقع في ثمان مجلدات كما ذكر السبكي في شفاء السقام، وألهمية الكتاب 

اختصره عياض، وذكره له ابن خير اإلشبيلي تلميذه في فهرسته)2(.

المفسر  النيسابوري  أحمد  بن  إسماعيل  الرحمن  السير: ألبي عبد  في  الكفاية   -46
)ت430ه(: ذكره له حاجي خليفة في كشف الظنون)3(.

47- الوفاة النبوية: ألبي نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاني )430ه(: ذكره له الواد آشي 
في برنامجه)4(.

48- المغازي: لعلي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة )ت468ه(: ذكره له الذهبي في 
سير أعالم النبالء، وابن مفلح في شذرات الذهب، وحاجي خليفة في كشف الظنون)5(.

49- سلوة الطالبين في سيرة سيد المرسلين: لمحمد بن َحَمَوْيه الجويني )ت530ه(: 
ذكره له الصفدي في الوافي بالوفيات)6(.

50- المغازي: لعبد الرحمن بن محمد األنصاري )ت578ه(: ذكره له حاجي خليفة 
في كشف الظنون)7(.

51- اختصار سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ألبي عيسى يحيى بن عبد الله الليثي: ذكره له ابن 
خير اإلشبيلي في الفهرست)8(.

)1( حكمت بن بشير ياسين: التراث بين الحوادث واالنبعاث )ص160(. 
)2( السبكي: شفاء السقام )ص39(، ابن خير اإلشبيلي: الفهرست)ص289(. 

)3( حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1498/2(. 
)4( الوادآشي في برنامجه )ص226(. 

في  خليفة:  وحاجي   )330/3( الذهب  شذرات  في  مفلح:  وابن   ،)341/18( النبالء  أعالم  سير  )5( الذهبي: 
كشف الظنون )1460(. 

)6( الصفدي: في الوافي بالوفيات )28/3(. 
)7( حاجي خليفة: كشف الظنون )1747-1460(. 

)8( ابن خير اإلشبيلي: الفهرست )ص232(. 
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األيام  ألن  مفقوًدا،  الفالني  الكتاب  بكون  يجزم  ال  أن  الباحث  على  ينبغي  وختاما، 
في  نظيره  قلَّ  مستمر،  اطِّراٍد  في  العلمي  البحث  تقنيات  تطور  وألن  بالمفاجآت،  ُحبلى 

األَْعُصر السالفة، إذ كم من كتاب ُعدَّ مفقودا ثم ُوجد بعد ذلك.

وأسأل الله تعالى أن أكون قد قربت الموضوع إلى من يهمه األمر، ليشمر عن ساعد 
، وَيرفَع رأسا بتراث األسالف، فيكون بذلك قد أدى ولو سهما بسيطا نحوهم،  الجد والَكدِّ

عرفانا بجميل فعلهم، وعظيم صنيعهم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

* * *
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ثبت المصادر والمراجع:
والمستعربين  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم:   -1

. دار العلم للماليين - بيروت - ط15-2002م. ِرْكِليُّ والمستشرقين: لخير الدين الزِّ

2- اإلصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
األولى  الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  تصوير  )ت852ه(.  العسقالني 

)1328ه(.

أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  لمحمد  التاريخ:  ذم  لمن  بالتوبيخ  اإلعالن   -3
لبنان - ط  العربي -  الكتاب  دار  القدسي.  السخاوي )ت902ه(. تحقيق: حسام  بكر 

1399ه.

4- البداية والنهاية: ألبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي )ت 774ه(. دار الكتب 
العلمية، بيروت: 1409ه-1989م. ط5، تحقيق أحمد أذين قلعم وآخرين.

)ت749ه(،  جابر  بن  محمد  الدين  لشمس  آشي:  الوادي  جابر  ابن  برنامج   -5
سنة  القرى  أم  بجامعة  العلمي  البحث  مركز  نشره  الهيلة  الحبيب  محمد  د.  تحقيق: 

1401 ه.

أهلها  غير  من  العلماء  قطانها  وذكر  محدثيها،  وأخبار  السالم،  مدينة  تاريخ   -6
ووارديها: لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت463ه(. 
تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب اإلسالمي - بيروت - ط1/ 1422ه -2001م.

الذهبي  قايماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  ألبي  الحفاظ:  تذكرة   -7
)ت748ه(. دار الفكر العربي، بيروت: )1956م(.

الجوزي،  ابن  دار  ياسين  بشير  بن  لحكمت  واالنبعاث:  الحوادث  بين  التراث   -8
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* * *



يا َيحيى بْن عبْد الله بْن العَلامة الأمِيرُ المُسند أبُو زكر

يسي الحَسَنِي )ت١0٣5ه( اودي الإْدرِ َاِحي الدَّ َسعيد الح

وَُجهودُه فِي الحَدِيث

بقلم

د. محمد بن علي اليولو الجزولي
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الحمد لله والصالة والسالم على محمد وآله وصحبه.

متهيد:

تاريخها  َمرِّ  على  والزهاد  واألمراء،  العلماء،  من  أفذاًذا  َحاَحة  جبال  أنجبت  لقد 
الَفَخار مآثر سارت بها  المجيد، حيث ال يغيب عن مسامعنا أسماء أعالٍم سطَُّروا بمداد 
المغربية«،  »الرحلة  صاحب  )700ه(  العْبَدري  البركات  أبي  العالمة  أمثال:  الركبان، 
جد  )953ه(  الحاحي  المنَّاني  المنعم  عبد  بن  سعيد  عثمان  أبو  الشهير  المربي  والشيخ 
المترجم له، وتلميذه الولي الصالح سيدي إبراهيم بن علي التغانيميني التناني )989ه(، 
ُسوا مراكز، وزوايا للتعليم وجهاد المحتل البرتغالي في السواحل  وغيرهم كثير ممن أسَّ

األطلسية جنوب المغرب.

ومن أمثال هؤالء العلماء األماجد العالمة األِمير الُمسند أُبو زكريا َيحيى ْبن عْبد الله ْبن 
اوودي اإلْدِريسي الَحَسنِي )1035ه(، سليل أسرة ماجدٍة  َسعيد بن عبد المنعم الَحاِحي الدَّ
َحسيبٍة َنِسيبة، قائٍم لله بالحجة ال يخشى في ذلك لومة الئم، حاز شرف الذب عن حياض 
الشريعة، وصون البيضة، واجتماع الملة، بالحجة والسنان، األميُر العادل، والقائد الُمَحنَّك، 
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ه،  اعر الُمْفِلق، والخطيب الُمَفوَّ ؤوف، واألديُب الَبارع، والشَّ ث الُمسند، والُمربي الرَّ والمحدِّ
أميُر العلماء، وعالِم األمراء، جمع بين شرِف النَّسب، وعظمِة الملوك، ورهبانية الُعبَّاد، وَسَعة 
ائل، فيتقدم كاألسد الَهُصور ُمجيًبا ُمطيًعا، ويأتيه ُطالَّب  الِعلم، يستغيث به الملوك لدفع الصَّ
ومتنا،  سنًدا  غوامضها  ويكشف  الروايات،  بُمتصل  أسماعهم  َفُيَشنِّف  واية،  والرِّ الَحديث 
ته في العبادة والَتبتُّل، َفَيَروا منه  هاد للنهل من صفاء زهده، وُعلو ِهمَّ ويقصده الُمنقطعون والزُّ

ما ُيبهرهم، تقوًى وزهدا.

وقد أحسن في وصفه وتحليته الدكتور محمد حجي ♫ قائاًل: »هو أحد األدباء 
األمراء الذين تكونوا تكوينًا علميًّا متينًا في سوس، ودرعة، وفاس، وامتاز في علوم الحديث 
ل ونْظم القوافي، وظل يدرس في زاوية ْزَداَغة ُزهاء ثالثين سنة،  والرواية امتيازه في التََّرسُّ
هل والَجبل،  حال من السَّ وا إليه الرِّ ومع والده وبعده، أخذ عنه أثناءها أعالم سوس، وشدُّ

ومن بينهم قاضي الجماعة بمدينة المحمدية عبد الرحمن التََّمنَاْرتِي«)1(.

حياة املؤلف)2(:  •

اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده، وأرسته:

اودي الْزَداِغي الَحاحي  أ- اسمه: هو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الدَّ
الحسني)3(.

ب- نسبه: ينتمي المترجم له ♫ إلى المْحتِد األصيل، والمقام األسنى األَثِيل، 

)1( الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين )563/2(. 
)2( انظر ترجمته في: الفوائد الجمة للتمنارتي )158-160(، ونزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لإلفراني 
واإلعالم  بعده،  وما   )33-6( للناصري  واالستقصا   ،)598/2( الحضيكي  وطبقات  )ص210-209(، 
جزولة  وخالل  بعده(،  وما  )ص52  وايليغ   ،)93-84/19( والمعسول   ،)284-260/11( للمراكشي 
والزاوية  بعدها(،  وما  )ص90  للعثماني  جزولة  وألواح  السوسي،  المختار  لمحمد   )11/4(  ،)113/2(
ومعلمة  حجي،  لمحمد   )563/2( السعدية  الدولة  عهد  في  الفكرية  والحركة  )ص137-136(،  الدالئية 

المغرب )3269()3270(.
)3( المعسول )70/19(، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لحجي )563/2(.
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حيث يرفع نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ¶، فهو: »يحيى بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد المنعم بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الملك بن الحسن بن داود بن خالد بن 
يحيى بن زكريا بن منصور بن عبد المولى بن العافية بن محمد بن أحمد بن إدريس بن إدريس بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب«، وذكر العالمة محمد المختار السوسي هذا النسب 
الحسني في »المعسول«، وقال: »هذا ما عند األسرة في نسبها نقال عن كتاب: »التحقيق 

في النسب الوثيق«، الذي يملك السوسي نسخة منه)1(.

ج- كنيته: يكنى بأبي زكريا، كما ذكر التمنارتي في »الفوائد الجمة«)2(.

فيها، ويلقب  بها وعاش  ولد  التي  َحاحة  منطقته  إلى  نسبة  بالَحاِحي  يلقب  لقبه:  د- 
أيضا: بالمنَّاني: نسبة إلى )ِمنى(، حيث يذكر أن أول رجل في األسرة وهو: داود بن خالد بن 
يحيى بن زكريا المناني الحاحي - الذي عاش في القرن السادس الهجري جاء من منى 
بالحجاز، كما ذكر ذلك العالمة محمد المختار السوسي في »المعسول«)3(، ويلقب أيضا 

اُودي نسبة إلى قبيلة َأْيت َداود بحاحة)4(. بالدَّ

ه- مولده: ولد األمير الحاحي بأيت داود بحاحة في السوس األقصى، وعاش تحت 
كنف والديه الشريفين: العالمة الشريف سيدي عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي، 
وأمه الشريفة: الالة عائشة بنت إبراهيم من إيداوزيمر )آل الكبش()5(، بيد أن المصادر لم 

تذكر سنة والدته بالضبط.

و- أسرته: األسرة المنَّانية الحاحية من األسر الشريفة المشهورة في سوس بالشرف، 
ياسة، والصالح، والعلم، توارثوه كابًرا عن َكابر، وخلًفا عن سلف، حيث خرج من  والرِّ

هذه األسرة المباركة العلماء، والصلحاء، واألمراء الكبار.

)1( المعسول )70/19(.
)2( الفوائد الجمة )ص157(.

)3( المعسول )72/19(.

)4( المعسول )72/19(.

)5( المعسول )78/19(.
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وممن أفاض في بيان مجد هذه األسرة التَّليد العالمة محمد المختار السوسي حيث 
قال: »هذه األسرة التي نحن اآلن أمامها أسرة ماجدة، َسلف لها مجٌد عظيم، متسلسل في 
قرون، وناهيك بالشيخ سعيد بن عبد المنعم، وبولده عبد الله بن سعيد، وبولده يحيى بن 
عبد الله بن سعيد َيْعُسوب سوس وعالَّمته وُمصلحه، والملتجأ إليه في صدر القرن الحادي 
عديين، زيادة على بعض علماء وأدباء ورؤساء آخرين مروا في  عشر، يوَم َضُعَف ُملك السَّ

األسرة في )حاحة( وفي )سوس(«)1(.

ويبلغ عدد أفراد هذه األسرة الشريفة تسعة وثالثين فرًدا حسبما ذكره العالمة محمد 
المختار السوسي)2(، لكن سأقتصر هنا على أشهرهم.

أعالم ق 9ه(:  )من  الحاحي  إبراهيم  بن  الحسن  بن  المنعم  عبد  المربي  العالم   -1
الجد األعلى للمترجم له، عالم جليل في األسرة، مقصود في عصره، قال فيه التمنارتي: 

»كان عالما مر بيًّا مصلًحا له حلقة علمية بمسجد الزاوية«)3(.

جد   :)953( الحاحي  المناني  المنعم  عبد  بن  سعيد  عثمان  أبو  الشهير  المربي   -2
المترجم له، حاله التمنارتي قائال: »شيخ السنة، وإمام األمة، شيخ الحقيقة، وإمام الطريقة، 
نة ُرسوًما َداِرسة، وأظهر منها أعالًما طامسة، وأزال المناكر،  أحيا بعصره في قطره من السُّ

وعطل البهتان، وانتعش به أمر اإلسالم وعقائد اإليمان)4(.

الْزَداِغي  المنعم  عبد  بن  سعيد  بن  الله  عبد  محمد  أبو  المربي  المحدث  العالمة   -3
الحاحي )1012ه(: والد المترجم له، حاله محمد المختار السوسي قائال: » عالمة قليل 
مشارك  عالم  ونسخا«)5(،  تدريسا  العلم  على  واكًبا  سنة،  ومالزمة  وورعا،  زهدا،  النظير، 
وصوفي صالح، قرأ على والده الصوفي الشهير سعيد بن عبد المنعم )953ه(، في مسقط 

)1( المعسول )70/19(.
)2( المعسول )105-71/19(.

)3( الفوائد الجمة )ص153(، وترجم له في المعسول )74/19(.
)4( الفوائد الجمة )ص153(.

)5( المعسول )78/19(.
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رأسه بحاحة، ثم ذهب إلى فاس وأخذ عن اإلمامين عبد الواحد الونشريسي، وعبد الوهاب 
قَّاق وطبقتهما، وتتلمذ أيضا لعبد الله الهبطي، ومحمد الحاج الْشطِيبِي، وأحمد بن موسى  الزَّ

ماللي، وبعد وفاة والده انتقل إلى تفياللت زداغة بأمر من السلطان عبد الله الغالب)1(. السَّ

4- العالمة أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الداودي الحاحي 
عمه  الزم  المفتي،  والفقيه  الكبير،  واألديب  المحدث  له،  المترجم  أخ  ابن  )1052ه(: 
األمير يحيى إلى أن توفي فرثاه)2(، من أفذاذ زاوية ْزَداَغة بَتافِيالَّْت)3(، تخرج على يد األمير 
الحاحي عمه يحيى فكان مثله محدًثا راوية، وأديًبا شاعرا، وبرع أيضا في النوازل وبارى 
فقهاء عصره في اإلفتاء، حاله الحضيكي في »الطبقات« بقوله: »كان ◙ أستاًذا قارًئا، 

فقيًها دينًا صالًحا«)4(، ووصفه المؤرخ الرسموكي بـ« المرابط األديب«)5(.

يقو  لم  أنه  غير  أخيه،  البن  بويع  )1035هـ(  سنة  الحاحي  يحيى  عمه  توفي  ولما 
ون السماللي الملقب بُبودِميَعة الذي استعاد تارودانت  على مجابهة أمير جزولة أبي َحسُّ
العلماء  أسالفه  عادة  على  ويرشد  يدرس  زداغة  زاوية  في  أحمد  فانكمش  سلطته،  إلى 

الصالحين، فخلف من التأليف: يُس الُبْردة)6(.

نشأته العلمية وشيوخه:

ولد ونشأ األمير يحيى في زاوية أبيه زداغة بتافياللت في جبال األطلس الكبير، وأخذ 
فيها عن والده العالمة المحدث المربي أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الْزَداِغي 

)1( الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين )560/2(.
)2( ترجم له التمنارتي في الفوائد الجمة )298-300(، والمرغتي في العوائد المزرية )126/1(، والحضيكي 
في الطبقات )69/1(، وفيات الرسموكي: )ص33(، والمختار السوسي في المعسول)83/19(، وسوس 

العالمة )ص182(، والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين: )564/2(.
إدا  تافيالت - وهذه إحداها - واألخرى في  الكبير، وفي سوس ثالث قرى كلها تسمى  )3( قرية في األطلس 

ومحُمود، وأخرى في جهة أيت َوْدِريم.
)4( الحضيكي في الطبقات )69/1(.

)5( وفيات الرسموكي )ص33(.
)6( سوس العالمة )ص182(، والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين )564/2(.
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َحَلة أبي العباس  الرُّ الحاحي )1012ه()1(: علوما جمة، ثم من الشيخ المحدث المربي 
وَساني )1023ه()2(:  رعي السَّ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد المعروف بَأْدفَّال الدَّ
قال التمنارتي: »فورد عليه شيخنا أبو زكريا بعد رجوعه، فحمل عنه وأجاز له كل ما حمل 
عن أشياخه«))3((، وقال اإلفراني: »وهو معتمده أخذ عنه كثيرا من الفنون، وأجازه في علم 

الحديث إجازة عامة«)4(.

ا لمس فيه والده نبوًغا مبكرا، أرسله إلى قلعة العلم، وموطن المعرفة مدينة فاس  ثم لمَّ
التي مكث فيها طويال، ينهل من علوم أعالمها: أمثال الفقيه القاضي علي بن عمران السالسي 
وري)1001ه()7(،  مُّ الزَّ والعالمة  )995ه()6(،  المنُجور  أحمد  والمسند   ،)5( )930ه( 
محمد  بن  يحيى  زكريا  أبو  والمفتي  الُحميدي)1003ه()8(،  الواحد  عبد  والقاضي 
)1035ه()10(  اني  الَغسَّ النعيم  أبي  بن  القاسم  أبو  القاضي  والفقيه  راج)1007ه()9(  السَّ
ْجراجي)1022ه()11(، وأحمد بن  وطبقتهم، كما درس بمراكش على الفقيهين محمد الرَّ

المي)1040ه()12(. محمد السَّ

اللغة  الكبيرة تكون األمير يحيى الحاحي تكوينًا متينًا في  المشيخة  ومن خالل هذه 

)1( الفوائد الجمة )ص159(، والمعسول )86/19(
)2( الفوائد الجمة )ص159(.

)3( الفوائد الجمة )ص160(، والمعسول)86/19(.
)4( النزهة )ص211(.

الفوائد  ابن غازي في األخذ عن مشيخة فاس«  القرآن، رافق اإلمام  )5( »فقيه مشارك، ومقرئ متبحر في علوم 
الجمة )ص161(، والمعسول )86/19(. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين )486/2(. 

)6( طبقات الحضيكي )598/2(، معلمة المغرب )3269(.

)7( طبقات الحضيكي )598/2(، معلمة المغرب )3269(.

)8( طبقات الحضيكي )598/2(، معلمة المغرب )3269(.

)9( طبقات الحضيكي )598/2(، معلمة المغرب )3269(.
)10( الفوائد الجمة )ص161(، المعسول )86/19(. 

)11( طبقات الحضيكي )598/2(، معلمة المغرب )3269(.

)12( طبقات الحضيكي )598/2(، معلمة المغرب )3269(.
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العربية وقواعدها وآدابها، وفي الفقه، والحديث، والعقائد، وسائر العلوم الشرعية، إضافة 
وفية على َسنَن أبيه وجده، وبعد أن امتألت  إلى سلوك طريق القوم، والتحلي بأخالق الصُّ
أوطابه من ألوان العلوم والمعارف العقلية والنقلية، َقَفل راجعا إلى مسقط رأسه ليشتغل 
إلى جانب والده بالتدريس والتربية، ولما مات عبد الله بن سعيد عام )1012ه(، خلفه 

يحيى في رئاسة الزاوية والتدريس بها، وتكاثر عدد طلبته ومريديه.

تدريسه وتالميذه:
لما استأثر يحيى بأمور الزاوية العلمية بعد رجوعه من رحلته العلمية، قطع على نفسه 
تكاثروا  الذين  ومريديه  طلبته  صفوف  في  ومراكش  فاس  من  أخذه  الذي  العلم  َيُبثَّ  أن 
عليه من كل فج عميق، فقام بمهام التدريس خيَر قيام، قال تلميذه التمنارتي واصًفا حاله 
في التدريس: »قام بوظيفة التعليم بعد والده َمِهيب الُحُرم، واِسَع الُكنُف واألخالق«)1(، 
فكانت أوقاته معمورًة بالمجالس العلمية، وحلقات الذكر آناء الليل وأطراف النهار، يختم 
المتصلة،  باألسانيد  الحديث  كتب  ويروي  مشهودة،  مجالس  في  رمضان  كل  البخاري 
وَينْظِم األشعار الرائقة الَجْزلة، فكان أشهر طلبته اآلخذين عنه: ابن أخيه العالمة المحدث 
المنعم  الله بن سعيد بن عبد  المفتي أحمد بن الحسن بن عبد  الكبير، والفقيه  واألديب 
على  وَخلَّفه  توفي،  أن  إلى  يحيى  األمير  عمه  الزم  الذي  )1052ه(،  الحاحي  اوِدي  الدَّ
َأُبو َزْيد عْبد  الزاوية، ثم العالمة المسند قاضي الجماعة بتارودانت عهد الدولة السعدية 
حَمن التََّمنَاْرتِي )1060ه(، صاحب »الفوائد الجمة«، الذي رحل إلى شيخه الحاحي  الرَّ
الموطأ)2(،  إلى  أسانيده  جميع  في  وأجازه  وألف،  عشرة  سبع  سنة  بإداوزداغ  بزاويته 
التي غالب رواتها  اإلبريزية«  النووية«، و»األربعين  »األربعين  والصحيحين)3( وقرأ عليه 
أهل البيت، ثم تابع المسير إليه في عدة من السنين يالزمه برسم القراءة عليه في »صحيح 

)1( الفوائد الجمة )ص157(.
)2( الفوائد الجمة )ص236-235(.

)3( الفوائد الجمة )ص241-237-236(.
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المنعم  عبد  بن  داود  الشيخ  األديب  والفقيه  رمضان)1(،  في  سنة  كل  بتمامه  البخاري« 
الّدُغوِغي )ق 11ه()2(، واألديب الشاعر محمد بن الحسن اللُُّكوِسي )1048ه()3(.

آثاره:

لألمير يحيى الحاحي مشاركة في فنون عدة، حاله تلميذه التمنارتي قائال: »له مشاركة 
في الفنون: الحديث، والعربية، والعروض، والتصوف«)4(، وقال الحضيكي: »له تآليف 
مفيدة، وأشعاٌر، وأْسَجاٌع، وقصائد رائقٌة معجبات، ومواعٌظ ُمبكيات«)5(، ومما ُيذكر له 
والنِّسيان، »قصيدة في  َعواِدي اإلهمال  الزمان، وُحفظ من  به  َنَتاٍج فكري، مما جاد  من 
ُشعب اإليمان«)6(، وأخرى »في التَّوسل)7(، و»اَلميٌة في التهنئة)8(، وشرح لقصيدة التهنئة 
التَّهنئة«)9(، قال اإلفراني: »غالبها مجنسة، وشرحها في  الهنيَّة من رسالة  شفُة  سماه: »الرَّ
على  الشهداء«)11(  في  و»نظم  التهنئة«)10(،  الهنية من رسالة  الرشفة  كراسة، وسماه:  نحو 
نقائض  منوال  النقائض، على  في  كبير  وتأليف  الرجز شرحها بعض علماء سوس،  بحر 
جرير والفرزدق، يضم قصائد في غرض الهجاء وغيره تحت عنوان: »التَّجلي فيما وقع بين 
يحيى وابن أبي َمحلي«، جمعه ابن أخيه أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيد المناني)12(، 

)1( الفوائد الجمة )ص157(.
)2( طبقات الحضيكي )599/2(. توفي بالطاعون الجارف الذي وقع في المغرب بين عام 1006هـ و1016هـ 

.♫
)3( طبقات الحضيكي )599/2(.

)4( الفوائد الجمة )ص157(.
)5( طبقات الحضيكي )598/2(.

)6( منه نسخة بخزانة تمكروت )عدد: 1580( ضمن المجموع الخامس.
)7( منه نسخة بخزانة تمكروت )عدد: 1824( ضمن المجموع الخامس، ونسخة بخزانة تطوان )عدد: 826(.

)8( نزهة الحادي لإلفراني )ص213(، خالل جزولة)11/4(.
)9( خالل جزولة )11/4(، ومعلمة المغرب )3270(.

)10( نزهة الحادي لإلفراني )ص213(، خالل جزولة )11/4(.
)11( نزهة الحادي )ص213(، وخالل جزولة )11/4(، ومعلمة المغرب )3270(.

الحسن  المرحوم  الشاعر  عليه  اطلع  من  وآخر  سوس،  خزائن  في  الباحثين  من  واحد  غير  عليه  )12( »ووقف 
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وذكر اإلفراني أن أبا زيد السجتاني وقف عليه)1(، و»أجوبة في مسائل شتى)2(، و»مؤلف 
في الجداول)3(، وله سؤال ألهل عصره في »مسألة إينفالس« )األعيان(، و»أجوبة علماء 

رر اللَّوامع في القراءات«)5(. عصره«)4(، و»تحصيل المنافع من كتاب الدُّ

إمارته وقضاؤه عىل ثورة ابن أيب حميل بمراكش:

السلطان  على  وتغلب  1019هـ،  عام  السعديين  على  محلي  أبي  بن  أحمد  ثار  لما 
زيدان بن أحمد المنصور السعدي، وأخرجه من ملكه بمراكش؛ استصرخ السلطان زيدان 
بأبي زكريا يحيى بن عبد المنعم الحاحي، وكتب إليه مستغيثا به، بل وفد السلطان زيدان 
عليه بنفسه إلى زاوية أبيه بجبل درن فأتاه وقال له: »إن بيعتي في أعناقكم وأنا بين أظهركم 
فيجب عليكم الذب عني، ومقاتلة من ناوأني«)6(، فلبى أبو زكريا دعوته، وحشر الجيوش 
من كل جهة وخرج يؤم مراكش في ثامن رمضان سنة اثنتين وعشرين وألف ولما انتهى 
إلى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كتب إليه أبو محلي بما نصه: »بسم الله 
أنك  بلغني  فقد  بعد؛  أما  الله  عبد  بن  يحيى  إلى  الله  عبد  بن  أحمد  من  الرحيم  الرحمن 
فالذئب  الغطاء،  بيننا  ينكشف  الوطاء  إلى  اهبط  نزلت،  تانوت  فم  وفي  وبندت،  جندت 
الُحَسام والسالم«)7(،  الَقنَا، وضرب  بطعن  إال  تستقيم  ال، واأليام ال  َصوَّ ختَّال، واألسد 
مًعا مدة طويلة في  الطلب، وعاشا  أيام  الحاحي صديقين  أبي محلي، ويحيى  ابن  وكان 
بما  فأجابه يحيى  الحكم والسلطان،  أن استولت عليهما فكرة  بعد  اختلفا  فاس، لكنهما 
بعد؛ فليست األيام لي وال لك  أما  الله  إلى أحمد بن عبد  الله  نصه: »من يحيى بن عبد 

البونعماني« معلمة المغرب )3270(.
)1( نزهة الحادي )ص213(.

)2( سوس العالمة )ص183(، ومعلمة المغرب )3270(.

)3( سوس العالمة )ص183(، ومعلمة المغرب )3270(.
)4( منه نسخة بالخزانة الحسنية )رقم: 6337(.

)5( معلمة المغرب )3269(.
)6( االستقصا للناصري )60/6(.
)7( االستقصا للناصري )60/6(.
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إليهم  انتمى  َباَنة، ومن  الّشْ البنادق األحرار من  بأهل  أتيتك  العالم، وقد  للملك  إنما هي 
بيني  فالموعد  َكنُْسوس،  بني  إلى  َهْشُتوكة  الشرور والبؤس من  بني َجرار، ومن أهل  من 
وبينك ِجيِليز هنالك ينتقم الله من الظالم، ويعز العزيز«)1(، ثم زحف يحيى إلى مراكش 
في جموعه فنزل بقرب جيليز جبل مطل على مراكش، وبرز إليه أبو محلي، والتحم القتال 
بينهما، فكانت أول رصاصة في نحر أبي محلي فهلك مكانه، وانذعرت جموعه، ونهبت 
محلته، واحتز رأسه وعلق على سور مراكش، فبقي معلقا هنالك مع رؤوس جماعة من 
أصحابه نحوا من اثنتي عشرة سنة، وحملت جثته فدفنت بروضة الشيخ أبي العباس السبتي 
تحت المكتب المعلق هنالك عند المسجد الجامع«)2(، وبعد القضاء على ثورة أحمد بن 
أبي محلي بمراكش عام 1022هـ، ورجوع زيدان بن أحمد المنصور إلى عرشه اشتغل 
يحيى الحاحي بالسياسة، وَتَطلََّب الملك، حيث انتهى به المطاف إلى اإلمارة على شمال 
السابق،  السعدي زيدان حليفه  السلطان  سوس وتارودانت، وبقي هناك يصارع كال من 
واألمير أبي حسون السماللي الملقب ببودميعة صاحب إمارة إيليغ بتزنيت إلى أن أدركته 

الوفاة.

ثناء العلامء عليه:

حاله تلميذه التمنارتي بقوله: »شيخنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم، 
له مشاركة في الفنون: الحديث، والعربية، والعروض، والتصوف، قام بوظيفة التعليم بعد 
والده، مهيب الحرم، واسع الكنف، واألخالق«)3(، وقال الحضيكي في الطبقات: »الفقيه، 
رئيس  الناثر،  الناظم  البليغ،  األديب  العروضي،  اللغوي،  النحوي،  الصوفي،  المحدث، 
النبالء، عالم العلماء، جهبذ الجهابذة، علم األعالم، ذو مفاخر وفضائل، المتفق على تقديمه 
وتفضيله في فنون شتى، فريد عصره علًما وزهًدا وورعًا وحاال«)4(، وقال اإلفراني: »له شهرة 

)1( االستقصا للناصري )60/6(.

)2( االستقصا للناصري )60/6(.
)3( الفوائد الجمة )ص157(.

)4( طبقات الحضيكي )598/2(.
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وسي وأتباع....وكان فقيها مشاركا، رحل لفاس وأخذ عن أشياخها:  ْقع السُّ عظيمة في الصَّ
كالمنجور وغيره، وعن الولي العارف بالله العالم الشهير سيدي أحمد بن محمد المعروف 
بأدفال السوساني دفين درعة«)1(، وقال أيضا: »وكانت ليحيى شهرة عظيمة بالصالح وأتباع 
كثيرة كوالده وجده، وتوجهت لزيارته األمم، وركبت له النجائب«)2(، قال محمد المختار 
السوسي في المعسول: »العالمة الجليل، الرئيس المتبوع، فرع كل آل سوس في عصره، 

ونازع آل الشيخ سيدي أحمد بن موسى مجد الرياسة«)3(.

وفاته:

توفي األمير يحيى الحاحي ♫ بعد حياة مليئة بالعطاء، واإلصالح ليلة الخميس 
السادس من جمادى الثانية سنة خمس وثالثين وألف )1035ه( بقصبة تارودانت، وُحِمَل 
من الغد لِِرَباط والده بتافياللت زداغة بجبل َدْرن)4(، ودفن بجوار أبيه بزاويتهم بتافياللت 
باالطلس الكبير، وَخلَّف وراءه من األبناء ثالثة كلهم فقهاء هم: الحسن بن يحيى بن عبد 
...تقام عليه حفلة سنوية)5(،  معتقدا في عصره  دينا  الحاحي، وكان عالما  بن سعيد  الله 
والفقيه عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي الولد الثاني لألمير يحيى)6(، 

ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن سعيد الولد الحاحي الثالث لألمير يحيى)7(.

جهوده يف احلديث:

المناني  الَحاِحي  َسعيد  ْبن  الله  عْبد  ْبن  َيحيى  زكريا  أُبو  الُمسند  األِمير  الَعالمة  كان 

)1( نزهة الحادي )ص211-210-209(.
)2( نزهة الحادي )ص213(.

)3( المعسول )48/19(.
)4( الفوائد الجمة )ص158(، العوائد المزرية )ص125(.

)5( المعسول )93/19(.

)6( المعسول )96/19(.

)7( المعسول )96/19(.
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من األعالم الُمعتنين باألسانيد الحديثية، أجازه كبار الحفاظ في روايتها)1(، خاصة أسانيد 
حاح والسنن، فكانت تروى من طريقه بسوس هذه المصنفات، يرويها من طريقه  كتب الصِّ
َأِجلَّة العلماء بسوس المشتغلين برسوم الرواية واإلسناد، خاصة وقد أسندت إليه مهمة 
س فيها ُزهاء ثالثين  التدريس بالزاوية التفياللتية بزداغة باألطلس الكبير، حيث ظل ُيَدرِّ
 ،♫ سنة مع والده وبعده، هذه الزاوية التي داع صيتها واشتهر أمرها من أيام والده 
فكانت قبلة للعلماء والطلبة النجباء، حيث انكب في هذه الزاوية العلمية بإقراء مصنفات 
أعالم  أثناءها  عنه  أخذ  وعلومه،  بالحديث  المهتمين  العلم  طلبة  على  وختمها  الحديث 
ألجل  الزاوية  هذه  على  وردوا  وممن  والجبل،  السهل  من  الرحال  إليه  وشدوا  سوس، 
التمنارتي  الرحمن  عبد  زيد  أبو  تلميذه  بتارودانت  الجماعة  قاضي  وأسانيده،  الحديث 
)1060ه(، الذي رحل إليه سنة سبع عشرة وألف إلى زاويته، وأجازه في جميع أسانيده 
إلى الموطأ)2(، والصحيحين)3(، وقرأ عليه »األربعين النووية«، و»األربعين اإلبريزية« التي 
غالب رواتها أهل البيت، ثم تابع المسير إليه في عدة من السنين يالزمه برسم القراءة عليه 

في » صحيح البخاري« بتمامه كل سنة في رمضان)4(.

سند احلاحي إىل املوطأ برواية حييى الليثي:

يعد الحاحي من كبار المسندين بالسوس األقصى اشتهرت عنه طرق عالية إلى كتب 
فيها  ♫، ويجيز  يرويها  التي  الحديث  الناس، ومن أشهر كتب  يرويها عنه  الحديث 
كتاب: »الموطأ« لإلمام مالك بن أنس األصبحي، الذي يرويه برواياته المشهورة خاصة 
ْرِعي،  رواية يحيى بن يحيى الليثي األندلسي، يرويه سماعا من أبي العباس أحمد َأْدفَّال الدَّ
عن أبي المكارم زين العابدين، عن أبي الحسن محمد البكري الصديقي المصري، عن 

الجمة  الفوائد  في  للحاحي  إجازته  نص  انظر  الدرعي،  ال  َأْدفَّ أحمد  العباس  أبو  الرحال  المحدث  )1( منهم 
)ص417(.

)2( الفوائد الجمة ص: )236-235(.
)3( الفوائد الجمة ص: )241-237-236(.

)4( الفوائد الجمة )ص157(.
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زكريا األنصاري المصري، عن الحافظ ابن حجر العسقالني، عن أبي إسحاق بن موسى 
الفقيه، أخبرنا به عبد الله بن جابر الَواِدي آِشي، عن أبي عبد الله بن محمد بن هارون، عن 
أبي القاسم بن بقي، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي، عن محمد ابن فرج، 

عن يونس الصفار)1(.

سند احلاحي إىل اجلامع الصحيح للبخاري:

يرويه أبو زكريا الَحاِحي عن المحدث الرحال أبو العباس أحمد َأْدفَّال الدرعي، عن 
أبي الحسن محمد البكري الصديقي المصري، عن والده أبي الحسن، عن قاضي القضاة 
زكريا األنصاري المصري، عن الحافظ ابن حجر العسقالني، عن أبي محمد عبد الله بن 
أبي  ابن  الطبري، عن  بكر  أبي  بن  إبراهيم  عليه، عن  المكي سماعا  النيسابوري  سليمان 
حرمي، عن الحسن علي الطرابلسي، عن أبي ذر الَهرِوي، عن أبيه عن إبراهيم الُمْسَتْمِلي 

عن الِفَرْبِري عن أبي عبد الله البخاري)2(.

أسانيد احلاحي إىل صحيح مسلم:

الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  السنن،  من  المختصر  الصحيح  »المسند  أما 
ملسو هيلع هللا ىلص« لإلمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابور )261ه(، 
بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبي  المحدث  اإلمام  شيخه  عن  الحاحي  زكريا  أبو  فيرويه 
محمد  المكارم  أبو  العابدين  زين  اإلمام  موالنا  به  أخبرني  قال:  الدرعي،  أدفال  أحمد 
ابن موالنا أبي الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي 
المصري الشافعي، قال أخبرني به والدي أبو الحسن، قال: أخبرني به قاضي القضاة زكريا 
األنصاري المصري، قال: أخبرني به الحافظ الرحلة أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف 
العقبي ثم القاهري، واإلمام المحقق شمس الغايات سماعا، وحافظ الوقت الشهاب أبو 
القاهري  الله  عبد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  ذر  أبو  الوقت  ومسند  العسقالني،  الفضل 

)1( الفوائد الجمة )ص235-236( بتصرف يسير.
)2( الفوائد الجمة )ص236-237( بتصرف.
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الحنفي، سماعا لبعضه وإجازة لباقيه، عن مشايخهم، وهكذا باألسانيد المتصلة للحافظين 
أبي الحسن مكي بن عبدان، وأبي حامد الشرقي إجازة لهما من مؤلفه الفقيه الزاهد أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، سماعا على المؤلف لجميعه سوى ثالثة أبواب كان 

يقول فيها: عن مسلم، وال يقول: أنبأنا مسلم)1(.

أسانيد الحاحي إلى باقي الكتب، واألجزاء الحديثية.

أ  أسانيده إىل كتب السنن األربعة:

اهتم العالمة الحاحي بكتب السنن - سنن أبي داوود)2(، وجامع الترمذي)3(، والسنن 
باألسانيد  ابن ماجه -)6(، فحرص على روايتها  والكبرى)5(، وسنن  الصغرى)4(،  النسائي 

المتصلة إلى مؤلفيها.

1- سنن أبي داوود: يرويه عن شيخه اإلمام المحدث أبي العباس أحمد أدفال الدرعي، 
عن شيخه اإلمام زين العابدين البكري الصديقي المصري، عن والده تاج العارفين أبي 
الحسن، عن قاضي القضاة زكريا األنصاري، عن شيوخه بأسانيدهم المذكورة في ثبته)7(.

2- جامع الترمذي: يرويه عن شيخه اإلمام المحدث أبي العباس أحمد أدفال الدرعي، 
عن شيخه اإلمام زين العابدين البكري الصديقي المصري، عن والده تاج العارفين أبي 
الحسن، عن قاضي القضاة زكريا األنصاري، عن شيوخه أبي الفضل العسقالني، والحافظ 
أبي النعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي القاهري، واإلمام شمس الغايات، ومسند 

)1( الفوائد الجمة )241-240(. 
)2( راجعها بتفصيل في الفوائد الجمة )ص244(.
)3( راجعها بتفصيل في الفوائد الجمة )ص245(.
)4( راجعها بتفصيل في الفوائد الجمة )ص247(.
)5( راجعها بتفصيل في الفوائد الجمة )ص248(.
)6( راجعها بتفصيل في الفوائد الجمة )ص249(.

)7( الفوائد الجمة )244(. 
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الوقت أبي ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاهري الحنبلي، عن مشايخهم)1(.

أحمد  العباس  أبي  المحدث  اإلمام  شيخه  عن  يرويه  الصغرى:  النسائي  سنن   -3
والده  عن  المصري،  الصديقي  البكري  العابدين  زين  اإلمام  شيخه  عن  الدرعي،  أدفال 
شيوخه  عن  المصري،  األنصاري  زكريا  القضاة  قاضي  عن  الحسن،  أبي  العارفين  تاج 

المذكورين بأسانيدهم)2(.

4- سنن ابن ماجه: يرويه عن شيخه اإلمام المحدث أبي العباس أحمد أدفال الدرعي، 
عن شيخه اإلمام زين العابدين البكري الصديقي المصري، عن والده تاج العارفين أبي 
الحسن، عن قاضي القضاة زكريا األنصاري، عن شيوخه أبي الفضل العسقالني، والحافظ 
أبي النعيم رضوان بن محمد بن يوسف القاهري، واإلمام شمس الغايات، ومسند الوقت 

أبي ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاهري الحنبلي، عن مشايخهم)3(.

وفي ختام هذا المقال أحمد الله تعالى أن وفقني للحديث عن علم من أعالم هذا البلد 
اودي اإلْدِريسي  الطيب، األِميُر الُمسند أُبو زكريا َيحيى ْبن عْبد الله ْبن َسعيد الَحاِحي الدَّ
الَحَسنِي الذي أسهم كغيره من أبنائه في الدفاع عنه معرفيا وسياسيا، ولم َأُرم استقصاء كل 
الجوانب العلمية الرائدة في حياة هذا الجبل األََشم، إذ هو بحر ال تكدره الدالء، وإنما كان 
القصد مخُصوصًا بإبراز جهوده في األسانيد الحديثية، ورواية كتب السنة المشرفة، فأسأل 

الله عز وجل أن ُيْجِزل المثوبة للعالمة الحاحي، وينور مضجعه.

كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، وأن ينفع به 
كاتبه وقارئه، والحمد لله رب العالمين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

* * *

)1( الفوائد الجمة )245(. 
)2( الفوائد الجمة )247(. 

)3( الفوائد الجمة )249-248(.
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الساحل  مطبعة  السوسي.  المختار  محمد  للطبع  وهيأه  حققه  الرسموكي:  وفيات 
الرباط. ط1، 1408هـ/1988م.

* * *



من تقييدات الشيخ المُسنِد محمد الجعفري

من مجالس إملاء شيخه الحافظ أبي زرعة العراقي

وهما المجلسان الأول والثاني

ومعهما إنشاد لشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني

في آخر مجلس من مجالس أماليه

شوكت بن رفقي آل شحالتوغ



266

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

كانوا  فقد  مزايا،  من  العلماء  يعقدها  كان  التي  األمالي  لمجالس)1(  ما  المعلوم  من 
ُيحّدثون في كل مجلس أحاديث بأسانيدهم إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد يحدثون بشيء من اآلثار 
من  أو  قريضهم  من  أشعار  بإنشاد  المجالس  هذه  يختمون  ثم  والصالحين،  العلماء  عن 
مروياتهم. ثم إن هذه المجالس قد تكون من غير تقييد بموضوع معّين - كما هو الغالب 

-، أو مقيدة بموضوع أو صفة معينة.

ومن هذه المجالس اإلمالئية مجلس إمالء اإلمام الحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي ♫ المتوفى سنة )826هـ(، حيث عقد مجالس إمالء في القاهرة، 

والمدينة النبوية)2(.

)1( انظر: »كتب األمالي والمجالس والمحاضرات« للدكتور عبدالرحمن عبدالله الشيخ، منشورة في مجلة »عالم 
الكتب«، المجلد الخامس، العدد الثاني )ص 306(.

)2( »أملى ستمائة مجلس وكسرا«. قاله السيوطي في »تدريب الراوي«، )582/2، ط: نظر(.

وبدأ بها في المدينة ثم أكملها في القاهرة، كما في »فتح المغيث »للسخاوي ) 251/3 (.
وألمالي ابن العراقي أكثر من نسخة في مكتبات المخطوطات في العالم، وهي قطع من بعض مجالس اإلمالء 

التي كان يمليها، وليس هناك قطعة كاملة ألماليه فيما أعلم.
والذي وقفت عليه ثالث قطع من هذه األمالي، وهي على النحو التالي:

األولى: في جامعة ليدن برقم )2486(، وهي أربعة مجالس في 6 صفحات، تاريخ النسخ 867هـ.
والظاهر من العنوان أنها مجالس إمالء من خالل وصف الرسالة في الفهرس، لكني لم أقف عليها ليتبين لي 

صواب ذلك.
انظر: »فهرس المخطوطات العربية في مكتبة ليدن« )13(.

الثانية: في مكتبة خدابخش، برقم )318( في 8 ورقات. ولم أقف عليها. انظر »فهرس مخطوطات الهند« 
)المجلد الخامس، الجزء الثاني(.

الثالثة: في مكتبة كوبريلي ]251/2/16[ ضمن مجموع فيه رسالة أخرى. وهي على التحقيق ليست أمالي 
العراقي؛ بل منتقى من أماليه، انتفاه أحد تالميذه. وجاء عنوانها: )جزء منتقى من حديث الحافظ ولي الدين 

أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 826هـ(.
وهي منتقى من رواية تلميذه جمال الدين يوسف بن محمد بدر الدين بن أحمد بن يوسف الكوفي، رواية 

منتقيه.
وكاتبها اإلمام المشهور إبراهيم بن عمر بن الرباط البقاعي المتوفى سنة 885هـ.

وأولها: )الحمد لله رب العالمين شاهدت في استدعاء بخط محمد بن محمد بن الحسن القرشي الشمني 
المالكي(.

وآخرها: )هذا آخر ما انتقيته من أمالي قاضي القضاة أبى زرعة... عنه الشيخ كمال الدين يوسف بن بدر بن 
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إمالء  مجالس  من  والثاني،  األول  المجلسين:  من  تقييد  الكريم  أخي  يديك  وبين 
من  انتقى  وقد  قبل،  من  ُينشرا  لم  المجلسين  وأصل  االبن،  العراقي  الدين  ولي  الحافظ 
هذين المجلسين أحد تالميذ اإلمام ولي الدين العراقي، وهو الشيخ محمد بن محمد بن 

الحسن الجعفري)1(، فقام بتقييد بعض الفوائد من هذين المجلسين.

تاريخ األمراء  السالك والمسلوك في  المنتقى في آخر كتابه »بهجة  تقييد هذا  ووقع 
والسالطين والملوك«)2(، وهو من مخطوطات »المكتبة الوطنية باريس« برقم )1607(، 
قّيدهما في أواخر الكتاب، ابتداًء من )ق111/أ(، وقّيد فيه مكان السماع في »المدرسة 
سنة  شوال  سابع  الثالثاء  يوم  بتاريخ  ة،  المعزيَّ بالقاهرة  الملوخية)4(،  بدرب  الفاضلية«)3( 

عشر وثمان مائة.

والظاهر أن تقييده هذا كان بعد وفاة شيخه أبي زرعة العراقي ♫، كما هو مبين 

أحمد الكوفي، النزيل بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة، انتقيته يوم الثالثاء سابع رجب سنة 837هـ.
قرأت هذا المنتقى على رواية اإلمام يوسف بن بدر الدين محمد الكوفي من لفظ ممليه... في المجالس... 
الرباط  عمر  بن  إبراهيم  وكتبه  قاله  بالمكان.  المذكور  التاريخ  في  ذلك  صح  بشوال.  متلفظا  السماع  وأجاز 

البقاعي الشافعي(. كذا في »فهرس كوبريلي« )134/1 - 135(.
فتبين أنه منتقى انتقاه تلميذه من مجالس اإلمالء التي كان يمليها شيخه.

ويشترك تاريخ السماع في هذه النسخة مع تاريخ نسخة الجعفري، فكال النسختين ُقّيد فيهما السماع في شهر 
شوال.

للتراث  الشامل  و»الفهرس   ،)  250/6( بروكلمان  العربي«  األدب  »تاريخ  األمالي:  مصادر  عن  وانظر 
اإلسالمي المخطوط - الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله« )1 /242 - 243(.

ثم وقفت أيضا على مجالس أخرى من تقييدات تالميذه، وهي ضمن مجاميع.
)1( هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجعفري. ولد سنة )794هـ(، وتوفي سنة )887هـ(.

قال السخاوي في »الضوء الالمع« )211/9(: »تفقه بالولي العراقي، وسمع عليه بقراءة المناوي المجلس 
األول من أماليه، وأثبت له الُمملي ذلك بخطه َوَوَصفه بالفاضل«.

)2( الكتاب لم ُينشر من قبل، ومنه نسخة أخرى في« معهد المخطوطات العربية« برقم )939(.
)3( أنشأها القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيلساني سنة )580هـ(، ووقفها على َمذَهَبي الشافعية والمالكية، 

وجعل لها مكتبة ضخمة. انظر: »المواعظ واالعتبار« للمقريزي )204/4(.
)4( هو منسوب ألمير كان اسمه ملوخيا )أو: ملوخية(، كان يعرف بملوخيا الفّراش، وهو صاحب ركاب الحاكم 
العبيدي، أتى أمرا عظيما، وباشر قتله الحاكم بنفسه. وكان هذا الدرب يعِرف بحارة قائد القواد؛ ألن قائد القواد 

حسين بن جوهر كان يسكنها. انظر: »المواعظ واالعتبار« )71/3، و 28(، و»النجوم الزاهرة« )52/4(.
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في أول المجالس )ق111/أ(.

♫ كان من تالميذ اإلمام  ومما له تعلق أيضا بهذه النسخة أن الشيخ الجعفري 
ابن حجر العسقالني ♫، فقد ذكر في آخر هذه المجالس سماعه من شيخه ابن حجر 
♫ لبعض األحاديث، وأثر عن عمر ◙، وحديث الرحمة المسلسل باألولية، 

وإنشاد من شعر شيخه ابن حجر، وكان ذلك قبيل وفات شيخه بثالث سنوات.

بل وصف الشيُخ الجعفريُّ الحافَظ زين العراقي األب بأنه شيخه وشيخ مشايخه.

هذا، وقد قمت بنسخ هذا الجزء، وعلقت عليه تعليقات يسيرة.

والحمد لله رب العالمين.

* * *
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]صورة للنسخة املعتمدة[:
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]النص المحقق[

]قال اإلمام الجعفري ♫[:
وأناشيد وأدعية  أحاديث وأذكار،  تشتمل على  مباركة شريفة،  ))ق 111/أ( خاتمة 

مباركة وآثار، ُيَسر بها الخاطر ويتذكرها الناظر.
»الراحمون  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وهو  األوراق،  هذه  أول  في  تقدم)1(  ما  فمنها  األحاديث،  أما 
يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل األرض يرحمكم من في السماء« الحديث. وتقدم الكالم 
على طرقه وأسانيده في أول مجالس اإلمالء من أمالي سيدنا وموالنا قاضي القضاة شيخ 
الشافعي  العراقي  ابن  أحمد  زرعة  أبي  الدين  ولي  األعالم  الحديث  أئمة  إمام  اإلسالم 

♫ رحمة واسعة.
أنشدنا الوالد شيخ اإلسالم زين الدين أبو)2( الفضل عبدالرحيم بن أبي بكر العراقي 

الشافعي ♫ بإسناده إلي قال:

ُمغَتنَِما الّلب  ذا  يا  الخير  إلى  ُمحَتِشَماباِدر  الُعرِف  قليِل  ِمن  َتُكن  وال 

نِعٍم ِمن  لَِموالَك ما أوالَك  والكرَماواشُكر  اإلنعاَم  َيستوِجب  كُر  فالشُّ

واْرَعُهُم الله  خلق  بِقلبَِك  َرِحماوارحم  من  الّرحمُن  يرحُم  فإّنما 

وأنشدنا سيدنا وموالنا وشيخنا قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة أحمد بن شيخنا 
العراقي  الحسين  بن  عبدالرحيم  الفضل  أبي  الدين  زين  القضاة  قاضي  مشايخنا  وشيخ 

الشافعي، ♫، لوالده المشار إليه )ق 111/ب( تغمده الله برحمته قال:

العَدماإن ُكنَت ال َترحم المسكيَن إن عِدما لَك  يشكو  إذا  الفقير  وال 

رحمته الرحمن  من  ترجو  رحمافكيف  من  الرحمن  يرحم  وإنما 

مة في سبب تأليف الكتاب، وليس هناك  )1( لعل المؤلف ♫ وقع في وهم، فإن أول األوراق من النسخة ُمقدِّ
ذكر لحديث الرحمة.

)2( في األصل: أبي.
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وأنشدنا شيخنا المذكور)1( لنفسه ♫:

واسـعْه رحمـة  ُتـِرد  َنـا ثـم فـي القارعْهإن  فـي الدُّ

جامعـهفارحـم الخلق طرا تجد رحمُتـه  راحًمـا 

بدرب  الكائنة  الفاضلية  بالمدرسة  األمالي)....()2(،  من  األول  المجلس  آخر  هذا 
الملوخية بالقاهرة المعزية، صبح)3( يوم الثالثاء المبارك، سابع شوال المبارك، سنة عشر 

وثمان مائة.

ومما رويناه عن شيخنا قاضي القضاة ولي الدين أحمد العراقي المشار إليه من إمالئه 
في المجلس الثاني بالمدرسة الفاضلية لبقية)4( األحاديث؛ ثالثة:

سمعت  قال   ◙ الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  إلى  بالسند  األول:  الحديث 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على المنبر يقول: »إنما األعمال بالنية - وفي رواية بالنيات - وإنما لكل 
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت 

هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه«.

الحديث الثاني: عن عائشة أم المؤمنين ◙ا قالت: سمعت )ق112/أ( رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد«، أي مردود عليه.

الحديث الثالث: عن النعمان بن بشير ◙ أنه قال :سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»الحالل بّين والحرام بّين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى 
الحرام، كالراعي يرعى  الشبهات وقع في  لدينه وعرضه، ومن وقع في  استبرأ  الشبهات 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى الله محارمه، أال 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال 

)1( لعله يعني ولي الدين، فهو شيخه الذي سمع عليه أكثر، وإن كان قد أثبت سماعا لوالد العراقي الزين كما في 
آخر المجلس الثاني.

)2( لم تتضح لدّي الكلمة بعد طول نظر!
)3( كذا يظهر لي.
)4( كذا يظهر لي.
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وهي القلب«.
ثم أنشدنا سيدنا وموالنا قاضي القضاة ولي الدين شيخ اإلسالم قاضي المسلمين أبو 
♫ لوالده شيخ مشايخنا وشيخنا زين الدين إمام  زرعة أحمد ابن العراقي الشافعي 

األئمة المحدثين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي الشافعي ♫ قال:

االسـالم  أصـول 
إنمـا بالنية األعمال وهي القصدثـالث: 

َفـَرُدكذا الحـالل بين، وكلما أمرنـا  عليـه  ليـس 

وأنشدنا شيخنا المشار إليه أفاض الله ِسجال رحمته عليه:
رجاُل لربنا  أخلصت  ـــواُلقد  األق ــذا  ك طــابــت  أعمالهم 

وعقدهم نياتهم  صححوا  وإنـــمـــا بــالــنــيــة األعــــمــــاُل)1(قد 

مضاعفا يلقونه  مكيالجزاؤهم  لــهــم  وفـــى  ــم،  ــه رب ــن  م

هذا آخر المجلس الثاني بالمدرسة الفاضلية المشار إليها في يوم الثالثاء المبارك رابع 
عشر شوال سنة عشر وثمان مائة، ووفاته في آخر ذي الحجة الحرام سنة ست وعشرين 

وثمان مائة.
ومن إنشاد سيدنا وموالنا شيخ اإلسالم ولي الدين المشار إليه ♫، بعد الكالم 

ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  تعالى:  قوله  على 
 ،]34 لقمان:   [ مب﴾  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ 

لوالده المشار إليه ♫ قال:

يعلُمها ليس  خمٌس  الغيِب  يدهمفاتُح  في  الخلِق  ــُل  وك العليُم  إال 

القريبة مع العظمى  بالساعة  غدهالعلم  في  المرء  وكسُب  غيٍث  ُنزوِل 

منيته تقضى  بها  أرض  وما في االصالب ]أّنى[ يوم مولده)2(وأي 

)1( في األصل: وإنما النية باألعمال.
)2( عجز البيت فيه تشويش في األصل، حيث جاء البيت - فيما استظهرته - : )وأي أرض بها تقضى منيته ** وما 

)ق112ب(
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وأنشدنا لنفسه ♫ قال:

يعلُمها ليس  خمٌس  الغيِب  خليَقتهمفاتُح  أحصى  الــذي  العليُم  إال 

القريبة مع الُعظمى  بالّساعة  أجنّتهالعلُم  أخفى  ــذي  ال غيِث  ــزوِل  ن

َمنيتهمع اكتساِب رزِق)1( المرِء في غده ُتقضى  بها  أرٍض  أي  وفــي)2( 

أئمة  الحفاظ  خاتمة  اإلسالم  شيخ  القضاة  قاضي  وموالنا  سيدنا  عن  رويناه  ومما 
الفضل )ق 113/أ( أحمد  ابي  المسلمين  الدين قاضي  السادة األعالم شهاب  الحديث 
تعالى  الله  تغمده  بن حجر  بن علي  بن محمد  الحسن علي  أبي  ابن  العسقالني  الكناني 
برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته بالسند اآلتي ذكره)3( وهو قوله: »سبعة يظلهم الله 

تعالى يوم القيامة في ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله«.

قال الشيخ شهاب الدين البوصيري ♫: )الترغيب في خصال من فعلها أظله الله 
عز وجل في ظله وظل عرشه يوم ال ظل إال ظله.

عن أبي هريرة ◙ قال: سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »سبعة يظلهم الله عز وجل 
في ظله يوم ال ظل إال ظله: اإلمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه 
متعلق بالمساجد، ورجالن تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه«. رواية البخاري 

ومسلم وغيرهم)4(.

في االصالب خلًقا كما في يوم مولده(. ولعل ما أثبته أقرب للصواب. والله أعلم.
)1( كذا في األصل، ولعل الصواب: لرزق.
)2( كذا في األصل، ويستقيم الوزن بدونها.

)3( كذا قال، ولم يذكر اإلسناد فيما بعد!
)4( البخاري )660(، مسلم )2344(.
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وعند البيهقي في »شعب اإليمان«)1( وصححه، ولفظه: عن أبي هريرة ◙ قال: 
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »سبعة يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام مقسط، 
الله رب  إني أخاف  فقال:  نفسها  امرأة ذات منصب وجمال فعرضت عليه  لقيته  ورجل 
العالمين، ورجل قلبه متعلق بالمساجد، ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، 
ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر )ق 113/ب( الله في خلوته 
ففاضت عيناه خشية من الله عز وجل، ورجل لقي رجال فقال: إني أحبك في الله، وقال 

اآلخر: وانا أحبك في الله«.

وجل:  عز  الله  قال  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  قال  قال:   ◙ سارية  بن  العرباض  وعن 
»المتحابون لجالل الله في ظل عرشي يوم ال ظل إال ظلي«.  رواه أبو يعلى، وأحمد بن 

حنبل بإسناد جيد)2(.

القيامة:  يوم  الله عز وجل في ظل عرشه  يظلهم  قال: »سبعة   ◙ وعن سلمان 
الله عز  الله عز وجل ففاضت عيناه، ورجل نشأ في شبابه ونشاطته في عبادة  رجل ذكر 
وجل، ورجل قلبه في المساجد من حبها، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فكان يخفيها عن 
شماله، ورجالن التقيا فقال كل واحد منهما: إني أحبك في الله فتصادقا على ذلك، ورجل 
أرسلت إليه امرأة ذات جمال ومنصب تدعوه إلى نفسها فقال: إني أخاف الله عز وجل، 

وإمام مقسط«.

رواه سعيد بن منصور)3( في »سننه »موقوفا، وفي سنده إبراهيم البحري)4(.

قال اإلمام أبو شامة)5( شارح الشاطبية ♫: وأنشدكم لنفسي في المعنى، قال:

)1( »شعب اإليمان« )773(.
)2( أحمد )17158(.

)3( في األصل: أبو سعيد بن منصور!
)4( ليس في مطبوع »السنن«. وأورد الحافظ السيوطي إسناد سعيد بن منصور في كتابه »تمهيد الفرش في الخصال 

الموجبة لظل العرش«.
)5( هو أبو القاسم عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان المقدسي. ترجم لنفسه في كتابه: »الذيل على 

الروضتين« )39(.
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ُمحبٌّ عفيٌف ناشٌئ متصدٌق        مصلٍّ وباٍك واإلماُم بعدله

وبالسند المتقدم ذكره)1( قال :بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوما في عرض 
الديوان إذ رأى رجال يقود رجال أعمى ورجاله تخط في األرض، فقال: من هذا؟ فقالوا: 
هذا رجل من بني ضبعاء َبَهَلُه ُبريق، والبهلة هي الدعاء، )ق114/ب( قال: ومن ُبريق؟ 
قالوا: رجل من صنعاء اليمن، فقال: علّي به، فُأحضر ليلته، فسأله، قال: ما شأنك وبني 
ضبعاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنهم كانوا اثني عشر رجال، كل رجل منهم ذو مال وبنين 
ظلمي،  عن  ينتهوا  فلم  والرحم،  الله  فناشدتهم  جواري،  في  فظلموني  جاورتهم،  وإني 

فصبرت حتى دخل الشهر الحرام رجب دعوت الله عليهم فقلت:

جاهدا دعاًء  أدعوك  واحـــدااللهم  إال  ضــبــعــاء  بــنــي  ــل  ــت اق
قاعدا)2( فدعه  منه  الِرجل  القائدافاكسر  عنّى  قيد  مــا  إذا  أعمى 

فوالله يا أمير المؤمنين ما حال عليهم الحول حتى هلكوا بأجمعهم، لم يبق منهم إال 
هذا الرجل، فهو كما ترى)3(.

الله سجال  إليه، أدام  الدين المشار  وروينا عن سيدنا وموالنا قاضي القضاة شهاب 
رحمته عليه، من إنشاده بعد قراءة الحديث المسلسل باألولية من لفظه، قوله:

قد األرِض  في  َمن  َيرحم  َمن  الّسماءإّن  فــي  ــن  َم َيرحمه  أْن  آن 

إّنما َجميعًا  الَخلق  حماءفارَحموا  الرُّ ِمــنّــا  الرحمُن  ــرحــُم  َي

وأنشدنا أيضا في أواخر إمالئه للحديث الشريف وذلك في يوم الثالثاء المبارك، تاسع 
صفر الخير المبارك، سنة تسع وأربعين وثمان مائة، ووفاته في آخر ذي الحجة الحرام، 

)1( كذا، ولم يتقدم!
)2( كذا!، وهو غير مستقيم الوزن. وفي المصادر األخرى جاء على الصواب: )ثم اضرب الرجل فذره قاعدا(. 

]انظر: »اإلصابة«، ترجمة: عياض بن خويلد الهذلي، ولقبه: بريق.
)3( ذكر نحوه األزرقي في »أخبار مكة« )26/2(.
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سنة اثنين)1( وخمسين وثمان مائة.

َمن أحمُد  الخلِق  إلِه  راجي  ُمّتِصاليقوُل  الحِق  نبي  حديَث  أملى 

حصالَتدنو ِمن األلِف إْن ُعّدت َمجالسه لها  قيٍد  بال  منها  دس  فالسُّ

يتَبُعها الفقه  أصِل  تخريُج  َوعالَيتُلوُه  َدنــا  َقد  ربِّ  ــاِر  أذك تخريُج 

بِرْحمتِه َيرُزُقهم  الخلِق  ِمَن  كما َعال عن ِسماِك)2( الحادثات ُعالدنا 

همال مضت  قد  لك  نحو  مده  كُمالفي  قد  العاِم  َذا  في  الُعمر  ِمن  َولي 

أحسبها ُرحُت  قد)3(  وسبعيَن  َخَجالستًا  فيا  ساعاٍت  الّسيِر  ُسرعِة  ِمن 

َعَملي أوبقْت  الخطايا  رأيُت  َعمالإذا  لي  أّن  لوال  الحشِر  موقِف  في 

له والرجاُء  حقًا  ربَي  علىَتوحيُد  الصالُة  وإلكثاري  وِخدَمتي 

وفي والمساِء  َصباِحي  في  الّزلالمحمٍد  تمحق  َعساها  وَخطي  ُنطقي 

ِقياَمته في  ِمنه  الخلِق  ُمنَْشِغالفأقرُب  كــان  عليه  بالّصالِة  َمــن 

ق َرجائي واألُْولى َسِمعوا َشَماليا ربِّ َحقِّ َقد  ِمنَك  َوَفضٍل  بِعفٍو  ِمني 

]تمت[

* * *

)1( كذا.
)2( في »نظم العقيان« )ص 51(: سمات.

)3( في »نظم العقيان«: عاًما.

)114/ب(



شجرة آل المحب 

مشجرة مختصرة لمشاهير العلماء من آل المحب

 عبد الله بن علي السليمان آل غيهب



279

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

عبد الله )ت658هـ()1(
أحمد )ت730هـ()2(

عبد الله )ت737هـ()3(                    إبراهيم )ت749هـ()4(                                                      محمد
محمد »الصامت« )ت789هـ()5(  أحمد )ت749هـ()6(                 محمد )ت788هـ()7(
محمد )ت828هـ()8(

الرحمن بن  إبراهيم بن أحمد بن عبد  أبي بكر محمد بن  الله بن أحمد بن  أبو محمد عبد  الدين  )1( هو محب 
إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن األنصاري السعدي المقدسي ثم الصالحي، جد بني المحب. ]انظر: 

الذيل على طبقات الحنابلة 61/4[.
)2( هو شهاب الدين أبو العباس أحمد. ]انظر: الذيل 68/5[.

)3( هو محب الدين أبو محمد عبد الله. ]انظر: الذيل 66/5[. من أصحاب شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكان الشيخ 
يحبه ويحب قراءته. ]انظر: البداية والنهاية 396/18[. وكثيًرا ما يقترن اسمه باسم الشيخ في طباق السماع.

الوافر  ]الرد  المليح«  الشيخ وكتابته بخطه  إبراهيم، »كان شديد االعتناء بكالم  أبو إسحاق  الدين  )4( هو برهان 
ص152[. وقد نسخ كثيًرا من مصنفات الشيخ -كالمنهاج وغيره-، ومنسوخاته عالية؛ إذ هي منقولة من خط 

الشيخ.
»صفات  مصنفاته:  من  الصامت«،  المحب  »ابن  أو:  بـ»الصامت«  يعرف  محمد،  بكر  أبو  الدين  شمس  )5( هو 
رب العالمين« ]مخطوط[، »تسمية من شهد بدًرا«، له عناية شديدة بكالم الشيخ، ونسخ كثيًرا من مصنفاته، 

ومنسوخاته عالية؛ إذ هي -في غالبها- منقولة من خط الشيخ أو أحد تالمذته.
)6( هو شهاب الدين أبو الفتح أحمد، له: »العشرون المنتقاة العوالي من سنن ابن ماجه«.

)7( هو شمس الدين أبو عبد الله محمد، من محبي الشيخ والمعتنين بتراثه، وقد نسخ كثيًرا من مصنفاته، وحّشى 
القبلة«  استقبال  في  »فصل  على  وزيادة  المسد«،  سورة  »تفسير  زيادات  منها:  مليحة،  زيادات  وزاد  عليها 
ابن  ابن عمه  قرأ على  ا، وقد  المحب« خطًّ وغير ذلك. وفي خطه تجويد وجمال وإتقان، ولعله أجمل »آل 
المحب الصامت، وله اختصاص ببعض تالميذ الشيخ كابن قاضي الجبل، فقد نسخ بعض مصنفاته ورسائله 

]مخطوط[.
)8( هو شمس الدين أبو عبد الله محمد، يعرف بـ»األعرج«، له معرفة بالحديث وألفاظه ال سيما صحيح البخاري، 
ونسخته عمدة بيد القاضي ناصر الدين ابن زريق، فيها إتقان كثير وعليها حواش كثيرة بخطه، وصنف كتاب 
الفوائد«  كثير  حسن  كتاب  وهو  مجلدات  أربع  في  الصحيح«  الجامع  في  المتوالية  األلفاظ  على  »التنقيح 
محمد  بن  »محمد  والصواب:  محمد«،  بن  »محمد  المطبوع:  في  وقع  تنبيه:  )ص140(  المنضد  ]الجوهر 
بن محمد«؛ فلعله سقط من النسخة -ويحتمل أن يكون قد خلط بينه وبين والده؛ لكن األقرب أنه سقط ال 
خلط والله أعلم؛ فقد ترجم لوالده في )ص133( أي قبله بصفحات يسيرة، ثم إنه وصف نسخة المترجم 
له من البخاري ومن الشرح، وقد صرح -المترجم له- فيها باسمه الكامل، كما في أول النسخة وآخرها[، 
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نماذج لخطوط مشاهير العلماء من آل المحب

نموذج من خط احلافظ حمب الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن املحب )ت: 
737هـ(:

وخطه واضح ومعجم، من تصانيفه: »شرح البخاري« -وهو المشار إليه في الجوهر المنضد- ]مخطوط[، 
وله نسخة بديعة من صحيح البخاري -وهي المشار إليها في الجوهر المنضد- ]منها مجلد في »جار الله« 
وآخر في »برلين«. انظر: للتعريف بنسخته: كتاب »رحلة جبر« )ص261([. وقد خلط بعض المتأخرين بينه 

وبين والده.
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إبراهيم بن أمحد بن املحب  الدين أيب إسحاق  نموذج من خط احلافظ برهان 
)ت: 749هـ(:
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بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  بكر حممد  أيب  الدين  احلافظ شمس  من خط  نموذج 
املحب )ت: 789هـ( »الصامت«:

ن«
لمي

لعا
ب ا

ت ر
صفا

ه »
كتاب

ن 
م



283

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

من كتابه »تسمية من شهد بدًرا وذكر االختالف فيهم«
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الفتح أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن  الدين أيب  نموذج من خط احلافظ شهاب 
املحب )ت:749هـ(:

من كتابه »العرشون املنتقاة العوايل من سنن ابن ماجه«
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بن  الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد  نموذج من خط احلافظ شمس 
املحب )ت:788هـ(
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نموذج من خط احلافظ شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد بن 
أمحد بن املحب )ت:828هـ( »األعرج«:
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* * *



ية في القدس فهرسة مخطوطات المكتبة البدير

بشير بركات
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القدس،  في  البديرية  المكتبة  لمخطوطات  وتحليال  عرضا  الدراسة  هذه  في  أتناول 
حيث تبين لي بعد عمل مكثف دام عامين أنها إحدى أهم المجموعات المقدسية الموقوفة 
على طلبة العلم، حيث تشمل العديد من النوادر والفرائد. وتوجد مصوراٌت لغالبيتها في 
مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية في أبو ديس وفي مركز جمعة الماجد للثقافة 

والتراث في دبي.

موقع املكتبة:
تقع هذه المكتبة جنوبي باب الناظر في دار تطل على الِرواق الغربي للمسجد األقصى، 
فناء  حول  موزعة  غرف  عدة  يضم  والعلوي  مظلم  رطب  فاألرضي  طابقين؛  من  وتتكون 
مكشوف. وهي من أقدم مباني القدس، وُيعتقد أن معاوية بن أبي سفيان نزل بدار كانت 
تقوم في موقعها عندما زار القدس، ولذا أطلق عليها قديما دار معاوية. وقد اشتراها الشيخ 
أبو الوفا محمد بن علي الحسيني )ت 803هـ/ 1401م( وأسس بها الزاوية الوفائية عام 
)ت  الهائم  ابن  أحمد  الدين  شهاب  الرياضيات  عالم  سكنها  كما  1380م)1(.  782هـ/ 
815هـ/ 1412م(، فأطلق عليها دار ابن الهائم)2(. واشتراها أيضا الشيخ مصطفى البكري 
الخلوتي )ت 1162هـ/ 1749م( فُعرفت بخلوة البكري. وأخيرا اشتراها الشيخ محمد بن 
محمد بدير جد عائلة البديري المعاصرة، فعرفت بخلوة البديري)3(. وما زال نفٌر من ذريته 

يقيم في الطابق العلوي، بينما ُحفظت مكتبته في غرفة خلفية في الطابق األرضي.

مؤسس املكتبة:
هو الشيخ محمد بن محمد بدير بن محمد بن محمود بن حسين بن حمودة بن بدر 
بلغ  ولما  1747م،  1160هـ/  عام  القدس  في  ولد  الدهينة)4(.  حبيش  محمد  بن  الدين 

)1( األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 149.
)2( األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 110. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 6/ 355.

)3( القدس الشريف في العهد العثماني، ص104-103.
)4( ٌعرفت عائلته بالدهينة حتى أواسط العهد العثماني، ثم بالحبيشي نسبة إلى جده السادس، ثم بالبديري نسبة 
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السابعة من عمره سافر مع والده إلى مصر والتحق باألزهر الشريف وتلقى العلم على كبار 
مشايخه واعتنق المذهب الشافعي واتبع الطريقة الخلوتية.

وبعد حوالي ثالثين عاما عاد إلى القدس وأصبح من كبار علمائها وأعيانها، حيث عين 
شيخا على تربة الشيخ حيدر عام 1210هـ/ 1796م وشيخا على المدرسة الدويدارية 
وفي  األقصى  المسجد  في  والصوفية  الشرعية  العلوم  ودّرس  1799م،  1213هـ/  عام 
مصر  في  والمشايخ  العلماء  من  كثير  مع  عالقاته  وتوطدت  مريديه،  عدد  وكثر  خلوته. 
والشام أمثال عبد الباسط السنديوني )ت 1201هـ/ 1787م( وأحمد التميمي )ت بعد 
1206هـ/ 1792م( وأحمد العروسي )ت 1208هـ/ 1794م( وعبد الرحمن الكزبري 
الدارعي  )ت 1221هـ/ 1806م( وحسن الحسيني )ت 1226هـ/ 1811م( ومحمد 
بعد 1228هـ/ 1813م(  السردي )ت  بعد 1226هـ/ 1811م( وأحمد  اليعقوبي )ت 

وحسن العطار )ت 1250هـ/ 1834م(.

في  ينبغي  ما  إلى  العمال  إرشاد  ومنها:  والفقه،  التصوف  في  رسائل  عدة  وللبديري 
يوم عاشوراء من األعمال، ورسالة في الصيد بالرصاص، واللطيفة الجمالية في الصالة 
في  البرهان  وسلطان  الكمالية،  الصالة  بيان  في  الجمالية  الجاللية  والكلمة  الكمالية، 
اإلنابة عن اإليمان، ومدائح نبوية وصلوات محمدية، ورسالة في رفع الرأس قبل اإلمام، 
الفيض السري وآيات  أنوار  الشيطاني، وكلمات مقتبسة من  الرباني والكشف  والكشف 
منزلة من أطوار التجلي البدري، والكوكب األشرف في كشف الغطاء عن كنت كنزا ال 
بن  يوسف  الكريم  السيد  ببراءة  تتعلق  الكليم، وكلمات  السيد  مولد  في  أعرف، ورسالة 

يعقوب.

وتوفي الشيخ عام 1220هـ/ 1805م ودفن في الطابق األرضي من داره في غرفة 
تطل على ساحة المسجد األقصى)1(.

إلى والده. وال توجد أي عالقة بينها وبين عائالت ُتعرف بالبديري أيضا في األقطار العربية األخرى.
)1( انظر ترجمة مفصلة له في: القدس الشريف في العهد العثماني، ص112-102.
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فهرسة املجموعة:

عائلة  مني  طلَبت  عندما  2006م  1427هـ/  عام  المذكورة  بالمكتبة  عالقتي  بدأت 
في  ذكره  يرد  ولم  قبل  من  فهرسة  لم يخضع ألي  فهرسة جزء من مخطوطاتها  البديري 
فهرس مخطوطات المكتبة الصادر عام 1407هـ/ 1987م. لكن األمر انتهى بمراجعة 

كافة أوراقها على مدى عامين.

مجموعة  حوت  التي  الرطبة  المظلمة  الغرفة  تلك  إلى  مرة  ألول  دخلُت  فعندما 
والفطر،  الغبار  يعلوها  وسخة  رفوف  على  أفقيا  مستلقية  منظرها  راعني  المخطوطات 
وبعضها تعرض للرشق بالماء بينما فاحت رائحة البعض اآلخر المحفوظ داخل مغلفات 
النايلون. فأمضيت ثالثة أشهر في تنظيفها تنظيفا جافا، حيث أزلت األوساخ والفطريات 
عنها، ثم باعدت بلطف وحذر بين األوراق التي التصق بعضها ببعض جراء حفظها أفقيا 

منذ عام 1407هـ/ 1987م.

بعد ذلك حاولت فرز المخطوطات التي تمت فهرستها سابقا عن الجزء غير المفهرس. 
لكنني واجهت صعوبات جمة، وكان أولها تناثر مالزم وأوراق غالبية المخطوطات في 
الغرفة، فاضطررت إلى فرزها حسب الموضوعات على رفوف مستقلة، ثم عكفت على 
تجميع مالزم وورقات كل مخطوط على حدة، وأحيانا كنت ألم شمل ورقات ممزقة من 
أجل إتمام النقص في بعض المخطوطات. وواجهت عناء بالغا في التعامل مع مخطوطات 

مملوكية تفتقر إلى التعقيبات. وأتممت تلك المهمة خالل ستة أشهر.

ومنها:  ذاتها،  المفهرسة  المخطوطات  مع  التعامل  في  التالية  الصعوبات  وتمثلت 
على سبيل المثال أن الفهرس السابق ضم وصفا لثالثة أجزاء فقط من »الجامع الصحيح« 
للبخاري بينما عثرت على نسختين منه، األولى مكونة من ستة أجزاء والثانية مكونة من 
التنزيل  أربعة أجزاء منفصلة من »أنوار  الرفوف  أنني رتبت على  60 جزءا. ومنها: أيضا 
والرابع،  والثالث  األول  لألجزاء  وصفا  ضم  المطبوع  الفهرس  لكن  التأويل«  وأسرار 
الجديد  التكميلي  الفهرس  ضمن  منفردا  سأصفه  فهل  الثاني،  الجزء  وصف  سقط  بينما 
المفترض؟ ومنها: أنه تبين لي بعد مراجعة مالزم مخطوط مملوكي محفوظة في مغلف 
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أن  كامال،  واحدا  مخطوطا  تشكل  باعتبارها  المطبوع  الفهرس  في  وموصوفة  مستقل 
المغلف يضم في الواقع مخطوطين اثنين، فالقسم األول من المالزم عبارة عن مخطوط 
ناقص آخره والقسم الثاني مخطوط آخر لمؤلف آخر ناقص أوله، وكل منهما يبحث في 
موضوع مختلف، وكان القاسم المشترك بينهما تشابه الخط وتطابق حجم ونوعية الورق.

ومنها: أخطاء جسيمة في تحديد الموضوعات والعناوين والمؤلفين وتواريخ النسخ، 
الفهرس  الشافعية« حيث ورد في  كما في فهرسة الجزء الخامس من »الشامل في فروع 
السابق أن المؤلف مجهول وأن تاريخ النسخ عام 792هـ)1(، رغم أن المؤلف معلوم وهو 
أبو النصر الصباغ )ت 477هـ/ 1084م(، وتاريخ النسخ مكتوب )592( بكل وضوح 

أي أن المفهرس زاد مائتي عام على التاريخ الحقيقي)2(.

وبعد ظهور عقبات أخرى كثيرة تم االتفاق مع أصحاب المكتبة على إهمال الفهرس 
القديم وإعادة فهرسة المجموعة برمتها.

وبعد عمل مكثف أعدتُّ ترقيم المخطوطات وأوراقها وأتممت تقسيم المجموعة 
ما  وتشكل  مستقل،  ترقيم  منها:  ولكل  ومجاميع،  ومفارد  مصاحف  أقسام:  ثالثة  إلى 
ناقصة وتضم  المصاحف تسعة كلها  بلغ عدد  فقد  الرفوف.  مجموعه 925 مجلدا على 
79 جزءا مستقال. وبلغ عدد المخطوطات المفردة 755 مجلدا، تحمل 667 رقما رئيسا 
متسلسال على الرفوف، حيث شملت بعض األرقام عدة أجزاء. وبلغ عدد المجاميع 91 

مجلدا تضم 501 كتابا أو رسالة.

وقد بلغ عدد العناوين 931 عنوانا باستثناء المصاحف الشريفة، وهي موزعة تنازليا 
في الجدول التالي حسب الموضوع بعد دمج المفردة والمجاميع، واستبعاد المكرر منها:

التي منحتها بنفسي لمخطوطات  البديرية، رقم 57. اعتمدت في هذه الدراسة األرقام  )1( مخطوطات المكتبة 
المكتبة البديرية بدال من أرقام فهرسها المطبوع عام 1407هـ/ 1987م.

)2( وُنقل عنه هذا التاريخ المغلوط في فهرس المخطوطات المصورة في مؤسسة إحياء التراث، 2/ 107.
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املوضوع العدد:

اللغة العربية وملحقاتها 168

الفقه وملحقاته 159

التصوف 150

العقيدة 71

السيرة النبوية وملحقاتها 50

اآلداب الشرعية واألذكار والرقائق 43

الفلك وملحقاته 39

التاريخ وملحقاته 39

علوم متفرقة 38

الحديث الشريف وملحقاته 36

علوم القرآن 35

الفلسفة والمنطق 31

علوم إسالمية متنوعة 27

التفسير 23

الرياضيات 13

آداب البحث والمناظرة 9

والفقه  العربية  اللغة  علوم  في  تبحث  البديرية  المكتبة  مخطوطات  أكثر  أن  وُيْلَحُظ 
والتصوف، وهي مجاالت اهتمام الشيخ، وتمتاز عن مكتبات القدس األخرى بوفرة كتب 

الفقه الشافعي وهو مذهب مؤسس المكتبة.

 1177 بلغ  فقد  بها  نسخت  التي  الهجرية  القرون  حسب  المخطوطات  عدد  أما 
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مخطوطا: تسعة مصاحف و 667 مفردا و 501 رسالة في المجاميع؛ فرسائل المجموع 
الواحد لم ُتنسخ كلها في قرن واحد بالضرورة. وهي موزعة كما يلي:

القرن اهلجري العدد:

السادس 4

السابع 6

الثامن 32

التاسع 54

العاشر 112

الحادي عشر 266

الثاني عشر 522

الثالث عشر 150

الرابع عشر 31

فلدينا أربعة مخطوطات ُنسخت في القرن السادس الهجري، وهي »الرسالة الُقشيرية« 
562هـ/  عام  البغدادي  الله  سعد  بن  يحيى  القاسم  أبي  بن  علي  المبارك  نسخها  التي 
1167م وهي في األصل من مكتبة الشيخ محمد الخليلي، والجزء الخامس من »الشامل 
في فروع الشافعية« المنسوخ عام 592هـ/ 1196م، والجزء السادس من »مسند اإلمام 
التالي:  العنوان  يحمل  ومخطوط  تقديرا،  الهجري  السادس  القرن  في  المنسوخ  أحمد« 
»كتاب يشتمل على كل نوع من الحكم واألدب نظما ونثرا وغير ذلك«، ُنسخ في القرن 

السادس الهجري وأعيد نسخ ما تلف منه عام 635هـ/ 1238م.

يكتبها  لم  التي  المخطوطات  ومؤلفي  عناوين  على  التعرف  في  جهدي  بذلُت  وقد 
الناسخون على األغلفة أو ُفقدت أوراقها األولى، حيث توصلت إليها بمقارنة النصوص 
المخطوطة بالكتب المطبوعة، فعند مقارنة محتويات الفهرس الجديد بالمخطوطات ذاتها 
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سيجد الباحث أنه يحتوي على عناوين وأسماء مؤلفي عشرات المخطوطات المحفوظة 
على الرفوف بال عناوين أو أسماء مؤلفين.

تم  منها:  كثيرا  ألن  الواحد،  المخطوط  لمجلدات  مستقلة  أرقاما  منحُت  أنني  كما 
رقما  كلها  األجزاء  منحت  الحاالت  بعض  وفي  مختلفة.  وبمواصفات  قرون  في  نسخه 
رئيسا واحدا، وخاصة بعض المجموعات المتكاملة مثل صحيح البخاري الذي جاء في 

60 جزءا.

فهرس  إنجاز  في  اتبعته  الذي  المنهج  تفاصيل  عن  للحديث  هنا  المجال  يتسع  ولن 
مفصل لمحتويات المكتبة ولم يصدر بعد.

وصف املجموعة:

أوراقها  تقليب  يمكن  حيث  حاليا،  جيدة  بحالة  البديرية  المكتبة  مخطوطات  غالبية 
بعض  في  باهت  الحبر  أن  ويلحظ  خطر.  ألي  تعريضها  دون  وتصويرها  وقراءتها 
إلى  يفتقر  العثمانية  المخطوطات  من  ضئيل  عدد  أوراق  وأن  المملوكية،  المخطوطات 
الورق  من  عثماني  ومعظمها  مقبولة،  بحالة  المخطوطات  غالبية  أغلفة  أن  كما  المرونة. 
المملوكية  المخطوطات  من  العديد  الرخامي. وهناك  الورق  من  المقوى وعليه طبقات 

التي أعيد تجليدها في القرن الثاني عشر الهجري.

القرن  في  منسوخ  حجما  فأكبرها  الحجم،  حيث  من  المكتبة  مخطوطات  وتتفاوت 
التاسع الهجري ويبلغ طوله 36.6 سم وعرضه 27 سم. وأما أصغرها حجما فمنسوخ 

في القرن الثاني عشر الهجري ويبلغ طوله 14 سم وعرضه 9.8 سم.

األخيرة،  السنوات  في  المخطوطات  بعض  ُفقدت من  كثيرة  أوراقا  أن  لي  تبين  وقد 
البيت  »فضائل  مخطوط  ذلك  على  األمثلة  ومن  حديث.  رصاصي  بقلم  ُرقمت  حيث 
المقدس والخليل عليه الصالة والسالم وفضائل الشام«)1( البن المرجى، حيث تم ترقيم 
صفحاته بالرصاص، وُفقدت منه الصفحات رقم 78-97 وما بعد الصفحة رقم 117. 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 591.
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ومنها: مخطوط »االبتهاج في تحبير الحاوي والمنهاج«)1( حيث نقصت منه ثماني ورقات. 
ومنها: مخطوط »جزء من ذخيرة المحتاج في الصالة على صاحب اللواء والتاج«)2( حيث 
أوراقه  ترقيم  يبدأ  أوله وآخره، حيث  ناقص  منه ثالث ورقات. ومنها: مخطوط  نقصت 

الرصاصي ب 21 وينتهي ب 188، فألحقُته بالدشت.

مصادر املجموعة:

يمكننا تتبع مصادر هذه المجموعة التي وقفها الشيخ محمد البديري وأوالده من بعده 
بواسطة أماكن النسخ وأسماء المالكين. فغالبيتها العظمى منسوخة في مصر، حيث حمل 
الشيخ كثيرا منها: معه من القاهرة بعد عودته إلى القدس، ثم مريدوه من بعده. ونذكر منها: 
على سبيل المثال »نزهة القصاد في شرح منظومة االقتصاد في كفاية العقاد« وعليه عبارة: 

»انتقل بالشراء الشرعي من سوق الكتبيين بمصر المحمية«)3(.

ومنها: »المواعظ واالعتبار في الخطط واآلثار« للمقريزي )ت 845هـ/ 1441م( الذي 
نسخه »علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين بن عمر بن يسين 
النشيلي ثم القابسي« عام 1011هـ/ 1603م وتملكه »السيد الشريف أحمد أبو السعادات 
الحسيني بالشراء من الشيخ محمد بن محمود السهاوي« عام 1073هـ/ 1663م، ثم تملكه 
عبد الله بن شمس الدين حمادة المنزالوي عام 1167هـ/ 1754م، وعبيد بن عبد الله بن 

شمس الدين حمادة بوكالة الصابون عام 1168هـ/ 1755م)4(.

حيث  سابقا«  بها  جاويشان  وكتخدا  مصر  مستحفظان  آغا  »سليمان  وقفية  ومنها: 
وقف عقارات بالقاهرة عام 1070هـ/ 1659م »بمحكمة باَبي الصدق والخرق بمصر 
الشرعي  الحاكم  المرزوقي  الرحيم  عبد  الدين  زين  متوليها...  يدي  بين  المحروسة 
المالكي،« وشهد على صحتها أبو النصر الياس بن خضر المولى خالفة وعبد الرحيم بن 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 65.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 322.
)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 373.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 399.
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زين العابدين المرزوقي)1(. وسنذكر المزيد من المخطوطات المصرية الحقا.

الذين كانوا ُيجّلونه،  البديري بعُض األعيان والحكام  وهناك قسٌم وقفه على الشيخ 
1196هـ/  عام  المكية«  »الفتوحات  كتاب  وقف  حيث  الشام  والي  باشا  محمد  ومنهم 
1782م »على جناب فخر العلماء وعمدة المفيدين السيد الشيخ محمد الشهير بابن بدير 

القاطن في مدينة القدس الشريف وأن يكون موضوعا في زاويته العامرة«)2(.

وتضم المكتبة 13 مخطوطا عليها تمليكات باسم محمد بن محمد اليعقوبي اشترى 
السردي  الله  عبد  بن  أحمد  باسم  مخطوطا   12 و  المكرمة،  مكة  ومن  مصر  من  بعضها 
الغمري، وكان كالهما من مريدي البديري. كما تضم ستة مخطوطات موقوفة على مكتبة 
الشيخ محمد الخليلي )ت 1147هـ/ 1734م()3( وخمسة مخطوطات من مكتبة الشيخ 
حسن بن عبد اللطيف الحسيني )ت 1226هـ/ 1811م(، ومخطوطين عليهما تمليك 
باسم الشيخ مصطفى البكري )ت 1162هـ/ 1749م(، إضافة إلى عدة مخطوطات من 
التميمي  المغاربة وعائلة  مكتبات خزانة الصخرة المشرفة والمدرسة اإلسعردية وجامع 
وعائلة الدنف األنصاري. كما أن أوالد الشيخ البديري أضافوا عددا من المخطوطات إلى 

مكتبة والدهم وخاصة عبد الله ومحيي الدين عربي.

الشيخ  والده  مكتبة  من  بشطر  طوطح  سليم  المحامي  تبرع  الفلسطينية  النكبة  وبعد 
موسى بن أحمد طوطح للمكتبة البديرية)4(، وقد أحصيت 14 مخطوطا عليها تمليكات 

باسم الشيخ موسى وابنه سليم في المكتبة المذكورة.

وأشير هنا إلى أن مصادر غالبية مكتبات القدس متنوعة على النحو المذكور أعاله، 
حيث كان العلماء وطلبة العلم يتبادلون الكتب ويستعيرونها، وأحيانا كان بعضها ال ُيعاد 

)1( دشت مخطوطات المكتبة البديرية.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 298.

)3( وبعضها كان أصال من مكتبة الشيخ التافالتي، ومنها: »تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء« وعليه عبارة: "لما 
توفي الشيخ محمد التافالتي ُوجد هذا الكتاب عنده وقفا، فوضعناه في ُكتبية الشيخ محمد الخليلي ليكون 

ملحقا بوقف كتبه".
)4( مقابلة أجريتها مع األستاذ جمال بن سليم طوطح في القدس في 29/ 1/ 1430هـ، وفق 26/ 1/ 2009م.
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إلى مالكه لسبب أو آلخر، ومثال ذلك مخطوط »شرح كتاب كيمياء السعادة« الموقوف 
من قبل الشيخ البديري والذي بقي بحوزة عائلة الحسيني حوالي مائة عام، وعليه عبارة 
الكتاب  بتاريخه قد وجدت هذا  المحترم،  البديري  أفندي  الشيخ موسى  نصها: »سيدي 
الشريف من آثارات موالنا جدكم المعظم بين كتب جدي المرحوم والمغفور له الحاج 
الحجة   3 لفضيلتكم.  تقديمه  اقتضى  أعاله  ُسّطر  ما  على  فبناء  الحسيني،  أفندي  حسن 

1321، محمد سليم بن حسين بن حسن الحسيني«)1(.

وهناك كتب لم ُترجع لمالكيها بسبب الرهن، ومثال ذلك كتاب »حاشية على المطلع« 
كتاب من  أفندي، وقد رهنته على  الله  الفقير محمد جار  عبارة نصها: »من كتب  وعليه 
عندي إلى عبد الله البديري«)2(، حيث احتفظ كٌل منهما بكتاب اآلخر. ولذا نجد في كل 

مكتبة مقدسية مخطوطات موقوفة على مكتبات أخرى.

موقوفات عىل جهات أخرى:

يقل عن 20 مخطوطا كانت موقوفة أصال على جهات  البديرية ما ال  المكتبة  تضم 
أخرى، لكنها استقرت في المكتبة البديرية، ومنها: بل وأهمها »الشامل في فروع الشافعية« 
األيوبي  الدين  صالح  أنشأها  التي  الصالحية  المدرسة  على  والموقوف  أعاله  المذكور 
الدين  شمس  نسخه  الذي  الصحيح«  »الجامع  أيضا  ومنها:  تحريرها)3(.  ُبعيد  بالقدس 
محمد بن عالء الدين علي القرعوني في دمشق ووقفه على مسجد الصخرة المشرفة عام 

748هـ/ 1347م)4(.

ألبي  السفهاء«  وتكذيب  الفقهاء  »تفسير  الهجري  العاشر  القرن  في  موقوفاتها  ومن 
بكر الحداد )ت 800هـ/ 1398م( الموقوف »بدار موالنا الجناب العالي الكبير الشهير 
الذخري العضدي المالذي الزيني زين الدين جعفر بن حسين... فوقف... هذا الكتاب 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 668.

)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 228.
)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 57.

)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 451.
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بالله  المحروس  بزبيد  الشريف والمدرسين والمفتين وغيرهم  العلم  المبارك على طلبة 
تعالى... ويحفظ بالمدرسة اإلسكندرية التي أنشأها موالنا ومالك عصرنا المقر الكريم 
الخامس من  اليوم  بتاريخ  برسباي وقفا صحيحا...  بن  اسكندر  تعالى  الله  العالي نصره 
شهر ربيع اآلخر من شهور سنة إحدى وأربعين وتسعمائة.«)1( وقد اختلف الباحثون في 
الدكتور  أكد  أن  إلى  للطبراني وللغزنوي،  التفسير لمؤلفه، حيث ُنسب  نسبة هذا  تحقيق 
تلك  لتؤكد  البديرية  نسخة  وتأتي  اليمني،)2(  الحداد  بكر  أبي  إلى  نسبته  الزهراني  نايف 
النسبة إلى الحداد أيضا. ولألسف تم تحقيقه في جامعة أم القرى عام 1430هـ/ 2009م 
استنادا إلى نسخة واحدة محفوظة في مكتبة »مهر شاه سلطان« في السليمانية ولم تكن 
الجامعة لتغفل عن هذه النسخة النادرة لو أنها ظهرت في فهرس المكتبة البديرية المطبوع 
عام 1407هـ/ 1987م. ومن جهة أخرى لربما يثري هذا النص جانبا من تاريخ اليمن، 
الشركسي حاكما  برسباي  الكردي )ت 922هـ/ 1515م( عّين  أن األمير حسين  حيث 
على زبيد،)3( ويبدو أن ابنه اسكندر تولى الحكم من بعده وأسس المدرسة اإلسكندرية 
الذي  الوحيد  المؤرخ  النهراوالي )ت 990هـ/ 1582م( هو  الدين  فيها، رغم أن قطب 
نسبها إلى الوالي العثماني اسكندر موز بن سولي حاكم زبيد في الفترة )936-943هـ/ 

1530-1537م(، والله أعلم)4(.

ومنها: »المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز« المنسوخ في القرن التاسع 
الهجري وعليه نص وقف متهرئ يشمل: »وجعل مقره بالخلوة الشمالية بالمسجد؟؟؟ 
طالع هذا الكتاب وَكتب على بعض هوامشه محمد بن محمد بن أحمد بن محمد المعروف 
نسب جده بالورزنات الصالحي بلدا الحنبلي مذهبا في ربيع األول سنة 980«)5(. ومنها: 
القول المفرد في تعريف الحساب بالعقد« الذي نسخه حسن بن خليل بن إبراهيم األنصاري 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 142.
)2( االسم الصحيح لتفسير الطبراني وتعيين مؤلفه وصور من آفات التحقيق، في: مجلة بصائر، #2، ص31-28.

)3( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8/ 176-175.
)4( »مدينـة زبيــد« للدكتور محمد علي العروسي، بتاريخ 3/ 9/ 2008 في موقع جريدة الجمهورية اليمنية.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-85-أ.
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981هـ/  عام  ذريته  على  ووقفه  1568م  976هـ/  عام  القاهرة  في  الشافعي  الغانمي 
1573م)1(.

ومن موقوفاتها في القرن الحادي عشر الهجري »اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية« 
وعليها نُص وقٍف مشطوب مؤرخ عام 981هـ/ 1573م)2(. ومنها: مخطوط »الجواهر 
السنية والكرامات األحمدية« الذي صنفه عبد الصمد بن عبد الله المصري عام 1028هـ/ 
1619م، وتم وقفه »على زاوية الشيخ محمد أبي ذرع« عام 1037هـ/ 1627م، ومما 
ورد عليه: »ما فيه من الوقف والحبس صح كله لدي... وأنا أفقر الورى محمد بن محمد 
الشريف  الشرع  بمجلس  صدر  العسكري...  والقسام  المحمية  بمصر  خالفة  المولى 
ومحفل الدين المنيف بالقسمة العسكرية بمصر المحمية بين يدي... موالنا محمد أفندي 
موالنا  بن  أفندي  علي  موالنا  نفسه...  على  أشهد  المصرية...  بالديار  العسكري  القسام 
صيامي الناظر في األحكام الشرعية سابقا بإقليم المنصورة شهوده اإلشهاد الشرعي أنه 
وقف... بناء األماكن اآلتي ِذكُرها فيه الكائنة بظاهر القاهرة المحروسة خارج بابي زويلة 

والخرق بخط حمام الزمردي...«)3(.

الذي وقفه على  الصحيح«  »الجامع  الهجري  الثاني عشر  القرن  في  ومن موقوفاتها 
مسجد الصخرة المشرفة »زين الديار المصرية وآغاه االنكشارية... جناب عثمان آغا... 
ومنها:  وألف«)4(.  وماية  وأربعين  اثنين  سنة  في  المقدس  بيت  لزيارة  توجه  لما  وذلك 
1736م)5(.  1148هـ/  عام  المنشاوي  زيد  أبو  محمد  وقفه  الذي  الشريف«  »المعراج 
ومنها: »بدائع البرهان على عمدة العرفان« وعليه: »وقفت هذا الكتاب على الشيخ أحمد 
الرشيدي مدة حياته وبعده ألوالده«)6(. ومنها: كتاب »اآلُجّرومية«، حيث وقفه »الحاج 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-58-ص.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-58-ك.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 404.

)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 598.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 350.

)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 167.
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يوسف الهواري« ضمن أربعين كتابا »على الرجل الصالح من ذريته«)1(. ومنها: »الجداول 
الستينية« و »النشر المطيَّب في العمل بالربع المجيَّب« اللذان وقفهما »محمد بن سعيد 
الخليلي على طلبة العلم من أوالده«)2(. ومنها: »وحي األسرار في النصيحة على األبرار« 
الذي اشتراه محمد المذكور من تركة طرطر وألحقه بوقف جده الشيخ محمد الخليلي)3(.

الله  عبد  بن  أحمد  وقفهما  كتابان  الهجري  عشر  الثالث  القرن  في  موقوفاتها  ومن 
السردي المصري، وهما »قصيدة الكبريت األحمر في الصالة على صاحب الكوثر« على 
»رواق المغاربة بالمسجد األقصى فهو وقف على المغاربة،« وكراسا في التصوف نسخه 
ومنها:  القدس«)4(.  به من سكان  ينتفع  بخطه عام 1210هـ/ 1796م ووقفه »على من 
»على  البديري  الشيخ  المكتبة  مؤسس  ابن  عربي  محمد  وقفه  الذي  حديثا«  »األربعين 
نفسه ثم من بعده على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينته المنورة سنة 1226«)5(. 
لكنه لم ُيخرج من القدس. ومنها: »بهجة الطالب في العمل باإلسطرالب« الذي تملكه 
»السيد محمد أحمد المحروقي ووقفه لله تعالى على طلبة العلم سنة 1230«)6(. ومنها: 
»شرح الستين مسألة« الذي نسخه ووقفه موسى طوطح على طلبة العلم عام 1270هـ/ 

1854م)7(.

ومن مصاحفها الموقوفة مصحف منسوخ في القرن التاسع الهجري وقفه »أبو الفداء 
سلطان إسمعيل بن سلطان إبراهيم«)8(، وآخر منسوخ في القرن العاشر الهجري ُكتب على 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 554.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 365، 385.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 283.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 377، 616.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 434.

)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 367.

)7( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 623.
)8( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مصحف-5.
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عشر  الثاني  القرن  في  منسوخ  وآخر  المحدث«)1(،  الشيوخ  شيخ  مدرسة  »وقف  غالفه: 
تعالى  لله  الدمشقي  بالصواف  الشهير  الرحمن  عبد  المرحوم  بن  محمد  »وقفه  الهجري 
بالحرم القدسي على من يحسن القراءة، وأن يجعل ثوابه له ولوالده وألخيه عبد الغني، 

وجعل الناظر عليه محمد بدير القدسي في 26 ربيع الثاني 1195«)2(.

خمطوطات أخرى هامة:

تضم المكتبة البديرية عددا كبيرا من المخطوطات الهامة، فهي تشمل ستة مخطوطات 
فريدة و 26 مخطوطا نادرا على األقل، كما تشمل 18 مخطوطا ُنسخت بخط المؤلف، 
حياة  في  نسخت  مخطوطا   25 و  ترجيحا،  المؤلف  بخط  نسخت  مخطوطات  وتسعة 
وهناك مخطوطات  المؤلف.  بخط  نسخة  منها: عن  كٌل  ُنِسخ  20 مخطوطا  و  المؤلف، 

أخرى تكتسب أهمية من حيث تواريخ أو أماكن نسخها.

وقد أسقط الفهرس السابق وصف العديد من تلك الفرائد والنوادر، وبناء على ذلك 
أنها  رغم  البديرية،  المكتبة  من  المفقودة  المخطوطات  عداد  في  الباحثين  بعض  أدخلها 
في  والبستان  اآلثار  وتنويع  األخبار  »ترصيع  المخطوطات  تلك  ومن  بالفعل.  موجودة 
الدالئي )ت 478هـ/  العذري  الممالك« ألحمد  إِلى جميع  والمسالك  البلدان  غرائب 
وفضائل  والسالم  الصالة  عليه  والخليل  المقدس  البيت  »فضائل  ومنها:  1085م()3(، 
نشره  مقال  في  سيفان  إيمانويل  اإلسرائيلي  المستشرق  ذكر  حيث  آنفا،  المذكور  الشام« 
عام 1391هـ/ 1971م أنه شاهده في البديرية ويعتزم تحقيقه، ثم اعُتبر مفقودا بعدئذ)4(.

كتاب  في  وقع  عما  واإلفصاح  »التنبيه  من  الثاني  الجزء  أيضا  المكتبة  نوادر  ومن 
الصحاح« البن بري )ت 582هـ/ 1186م( والذي أكمله عبد الله بن محمد األنصاري 
الله  إن شاء  الثالث  المجلد  في  »يتلوه  آخره  في  البسطي عام 622هـ/ 1225م، وكتب 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مصحف-3.

)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مصحف-9.
)3( دشت مخطوطات المكتبة البديرية.

)4( مخطوطات فضائل بيت المقدس، ص39-38.
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الجزء  من  نسخة  استقرت  وقد  الهجري)1(.  السابع  القرن  منسوخات  من  وهو  تعالى.« 
الثالث في كتبخانة يوسف آغا في استانبول.

ومنها: »دالئل اإلعجاز« لعبد القاهر الجرجاني )ت 471هـ/ 1078م( المنسوخ أوائل 
القرن السابع الهجري، وعليه تمليكات باسم »أبو المعالي بن أحمد الزاهدي، و؟ بن الموفق 
الطالبي في جمادى اآلخرة سنة ثمان وعشرين وستمائة.« ويتلوه رسالة كتبت في المدرسة 

القطبية في دمشق)2(.

ومنها: »سالمة الملل من الزلل المكنون في أحشاء النحل« لمحمد بن إبراهيم بن أحمد 
المؤلف  تلميذ  نسخه  1225م(  622هـ/  )ت  آبادي  الفيروز  الشيرازي  الفارسي  الفخر 
سليمان بن علي بن سليمان التلمساني في حياته في 24 رمضان 621هـ/ 1224م، ولم 
أعثر على نسخة أخرى منه، وعليه: »سمع كتاب... الشيخ أبو عبد الله بن عنان بن حبارة 
مجاهد  والشيخ  الخطابي  الخالق  عبد  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  والشيخ  العربي، 
الدين يوسف بن حسن بن علي الحميدي والشيخ أبو إسحق إبراهيم بن علي بن الزبير 
والشيخ افتخار الدين ياقوت بن عبد الله الصوفي... يوم الخميس 23 شوال سنة 621... 
التسميع الصحيح، وكتبه محمد بن إبراهيم بن أحمد بن طاهر بن محمد بن طاهر الخبري 

الفارسي بخطه«)3(.

ومنها: »شرح ملحة اإلعراب« للحريري )ت 516هـ/ 1122م( الذي نسخه علي بن 
محمد بن علي الخزرجي الحنفي عام 629هـ/ 1231م بمدينة حلب)4(.

)ت  تيمية  البن  وجوابها«  أحرف  سبعة  على  القرآن  بنزول  تتعلق  »مسألة  ومنها: 
)666-748هـ/  المقدسي  منصور  بن  أيوب  بن  علي  نسخها  1328م()5(،  728هـ/ 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 510.

)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 620.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 247.

)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 487.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 653.
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1268-1347م( في حياة المؤلف ترجيحا)1(.

بريد  بن  محمود  نسخه  الذي  1338م(  739هـ/  )ت  للقزويني  »اإليضاح«  ومنها: 
السواسي عام 740هـ/ 1339م)2(.

ومنها: »التيسير في القراءات السبع« ألبي عمرو الداني )ت 444هـ/ 1052م( نسخه 
»يوسف بن خلف بن عبد الرحمن بن غانم الجريري المالكي... بمكة شرفها الله« عام 

764هـ/ 1362م)3(.

ومنها: الجزء السادس من »المحلى باآلثار« البن حزم )ت 456هـ/ 1064م( نسخه 
محمد بن رزين بن عبد الحميد عام 773هـ/ 1371م)4(. ومنها: البن حزم أيضا »الفصل 
بين أهل األهواء والنحل« نسخه »أبو العباس أحمد بن عثمان مسعد بن أبي جعفر أحمد 
األندلسي العكري الغساني« في القرن الثامن الهجري، وتملكه علي بن سعد األنصاري 

األوسي، ثم إسمعيل الطوخي الذي باعه عام 822هـ/ 1419م)5(.

عام  منسوخ  مجهول  لمؤلف  الطوالع«  مطالع  اختصار  في  اللوامع  »تحرير  ومنها: 
البشرية سرا وعالنية  النفوس  به  تيقنت  ما  أحق  إن  »البسملة  وأوله:  787هـ/ 1385م، 
استيناًرا في المآل باألنوار القدسية العالية حمد حكيم... وبعد فلما كان أرفع المطالب 

وأنفع المكاسب اكتساب العلوم الحقيقية...«)6(، ولم أعثر على نسخة أخرى منه.

646هـ/  )ت  الحاجب  بن  عمرو  ألبي  الخليل«  علم  في  الجليل  »المقصد  ومنها: 
1389م  791هـ/  عام  المقدسي  الشافعي  الخطيب  بن  محمد  نسخه  الذي  1249م( 

)1( األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 106.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 497.
)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 163.

)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 35. والجدير بالذكر أن أحد أكابر المحققين يبحث عن نسخ منه إلعادة 
تحقيقه ونشره.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 219.
)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-31-أ.
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بالقدس الشريف)1(.

774هـ/  )ت  للموصلي  ومسلم«  الموطأ  غريب  نظم  في  األنوار  »لوامع  ومنها: 
الشافعي« عام 804هـ/  الغرسي  الشيخ يوسف  1372م( نسخه »أبو بكر بن محمد بن 

1402م »بجامع األرزني من ثغر طرابلس المحروسة«)2(.

ومنها: »االبتهاج في تحبير الحاوي والمنهاج« لسراج الدين بن صورة نسخه علي بن 
حسين بن هالل الحديثي الفراتي بلدا عام 825هـ/ 1422م)3(.

ومنها: »حادي األرواح إلى بالد األفراح« البن قيم الجوزية )ت 751هـ/ 1350م( 
الجامع  في  حماه  »بمحروسة  1423م  827هـ/  عام  علي  بن  محمد  بن  محمد  نسخه 

المعروف بجامع القاق«)4(.

الكناني )ت  بن جماعة  الدين  لبدر  البخاري«  تراجم  مناسبات  في  ومنها: »مختصر 
به  وألحق  الشافعي  الجعفري  محمد  بن  محمد  بن  محمد  نسخه  1333م(،  733هـ/ 
نادرة،  ورسالة  1449م(  852هـ/  )ت  العسقالني  حجر  ابن  لإلمام  النازلة«  »األسانيد 
اشتباهه  ُيخشى  لما  ضابٌط  العالمين،  رب  لله  »الحمد  أولها:  للعسقالني  فريدة،  وربما 
ربيع   11 في  قسمان....«  وهو  للحروف  ضبطا  وغيرها  األسماء  من  التباسه  يؤمن  وال 
األول 851هـ/ 1447م،)5( ثم نسخ محمد الجعفري المذكور نسخة أخرى مستقلة من 
»األسانيد النازلة« في 3 ربيع الثاني 852هـ/ 1448م قبيل وفاة اإلمام العسقالني، مما 

يشير إلى عالقة وثيقة ربطت بين اإلمام والناسخ رحمهما الله)6(.

)ت  للزركشي  المنهاج«  شرح  إلى  المحتاج  كافي  تكملة  الوهاج،  »السراج  ومنها: 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-69-ح.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-50-ب.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 65.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 198.
)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 655.
)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 430.
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794هـ/ 1392م( نسخه عمر بن عثمان بن أحمد ابن الرضي عام 867هـ/ 1463م.)1( 
وللزركشي أيضا »المنثور في القواعد« المنسوخ في القرن التاسع الهجري، والذي اشتراه 
عمر العبادي من إبراهيم الكتبي بن عبد الرحمن عام 923هـ/ 1517م، وعليه في آخره: 
ابن  نسخة  على  وحرر  الشافعي...  البقاعي  الدين  برهان  شيخه  على  تحريره  بلغ  »ثم 
المؤلف ومنها: أربع نسخ أخرى... العالمة نور الدين أبي الحسن علي المحلي الشافعي. 
وفيما وجدته في يوم الجمعة ثامن شهر الله المحرم عام ثمانية وسبعين وثمانمائة؟ جامع 
الظاهر بالحسينية... منها: نسخة بخط ابن المؤلف وزيادتها بخط المؤلف بنفسه... وكان 
الفراغ من مقابلتي هذه التي بخط المؤلف في مجالس آخرها... 8 ذي القعدة سنة سبع 
العبادي  العزيز بن محمد  إبراهيم بن محمد بن عبد  وعشرين وتسعمائة، وكتبه عمر بن 

الشافعي«)2(.

)ت  الفاسي  أحمد  بن  لمحمد  الحرام«  البلد  تاريخ  من  المرام  »تحصيل  ومنها: 
832هـ/ 1429م( نسخها مجهول في القرن التاسع الهجري)3(.

)ت  االشبيلي  زرقون  البن  واالستذكار«  المنتقى  بين  الجمع  في  »األنوار  ومنها: 
586هـ/ 1190م( المنسوخ في القرن التاسع الهجري)4(.

النشار األنصاري )ت  لعمر  المتواترة«  العشرة  القراءات  الزاهرة في  »البدور  ومنها: 
938هـ/ 1531م( نسخه في حياة المؤلف كماُل الدين محمد بن عبد الحق السنباطي)5( 
عام 907هـ/ 1502م، وتمّلكه منصور بن قاسم الغمري المقري الحسيني الفخري من 
أبو بكر بن  الحمزاوي، ثم  الكتبيين، ثم يحيى بن يوسف  العجماوي شيخ سوق  محمد 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 75.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 136.

)3( دشت مخطوطات المكتبة البديرية.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 76.

السائرة  الكواكب  انظر  1438-1525م(؛  )842-931هـ/  الشافعي  القاهري  الحق  عبد  الشيخ  ابن  )5( وهو 
بأعيان المئة  العاشرة ، 1/ 221.
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يحيى بن يوسف الحمزاوي الحنفي عام 998هـ/ 1590م)1(.

ومنها: »البراهين النواقض مباني ضالالت الروافض« لمعروف بن أحمد الدمشقي 
نسخه محيي الدين الدمشقي ابن أخي المؤلف عام 968هـ/ 1560م)2(.

ومنها: »اإلتقان في علوم القرآن« للسيوطي )ت 911هـ/ 1505م( نسخه »أبو الثناء 
محمود بن السراجي سراج الدين عمر المصطكاوي الخانكي... برواق الريافة بالجامع 

األزهر« عام 977هـ/ 1569م،)3( والناسخ هو مؤلف »شرح المقدمة الجزرية«)4(.

ومنها: »جني الجناس« للسيوطي )ت 911هـ/ 1505م( الذي نسخه محمد أبو مقبل 
»بقاعة  1589م  997هـ/  عام  البكري  العابدين  زين  محمد  بن  محمد  بن  الدين  شمس 
الداودي  أحمد  بن  علي  بن  محمد  الشيخ  نسخة  عن  األقبعاوية،  تجاه  التي  الحمزاوي 

المالكي تلميذ المؤلف«)5(.

ومنها: رسالة »منعة الحسام صارمي السهام« لجمال الدين عبد الله بن علي ابن أيوب 
الدمشقي )ت 868هـ/ 1464م( حول »قواعد الرمي وأساسه ووجوهه وأسبابه وفساده 

وإصالحه« نسخها مجهول في القرن العاشر الهجري)6(.

ومنها: رسالة »حسن االستقصا لما صح وثبت في المسجد األقصى« لمحمد التافالتي 
التي تضم ثالثين سؤاال وأجوبتها حول المسجد األقصى)7(،  )ت 1191هـ/ 1777م( 
الخالدية ومكتبة فهمي األنصاري  المكتبة  وال توجد منها: سوى ثالث نسخ أخرى في 

وجامعة برنستون.

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 165.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 65.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 160.
)4( حققه فرغلي سيد عرباوي، ونشرته دار أضواء السلف بالرياض عام 1429هـ/ 2008م.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 499.

)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 582.

)7( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 663.
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»ُغرر  أيضا  حياته  خالل  أو  المؤلف  بخط  ُنسخت  التي  المخطوطات  بين  ومن 
الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة« للوطواط )ت 718هـ/ 1318م( نسخه 
بخطه، وعليه في آخره إجازة ورد فيه: »رويت عن شيخي باإلجازة العالمة السيد كمال 
الدين أبي البقاء محمد بن حمزة الحسيني مفتي الشام رحمه الله عن شيخه باإلجازة حافظ 
اإلسالم وبقية المؤمنين في الحديث قاضي القضاة شهاب الدين أحمد ابن حجر الشافعي 

تغمده الله برحمته... وكتبه محمد األكمل بن مفلح«)1(.

العراقي )ت 826هـ/ 1423م(  القدر« ألبي ُزرعة  ليلة  ومنها: »شرح الصدر بذكر 
العجمي« في  بابن  المجاور بجامع األزهر والشهير  الكيالني  بن محمود  نسخه »محمد 

حياة المؤلف عام 824هـ/ 1421م)2(.

837هـ/  )ت  الحموي  حجة  البن  المرسلين«  سيد  أمة  من  الخائفين  »أمان  ومنها: 
1434م( نسخه يوسف بن سيف الشافعي عام 837هـ/ 1434م قبيل وفاة المؤلف)3(.

ومنها: »بداية المحتاج في شرح المنهاج« البن قاضي شهبة )ت 874هـ/ 1470م( 
874هـ/  عام  المقدس«  بيت  نزيل  الشافعي  المارديني  علي  بن  حسن  بن  »علي  نسخه 

1470م قبيل وفاة المؤلف)4(.

ومنها: »بهجة الراغبين بحواشي روضة الطالبين« لجالل الدين البكري )ت 891هـ/ 
التزمنتي الشافعي« عام  1486م( نسخه »محمد بن محمد بن علي بن محمد بن صالح 

881هـ/ 1477م)5(.

ومنها: »تعليق القالئد على فوائد القواعد« نسخه مجهول في القرن العاشر الهجري 
ونسبه لـ »مفتي المسلمين ببلد الله األمين الشيخ عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف بن 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 308.

)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 586.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 327.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 34.
)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 17.
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محمد بن قاسم الواعظ المالكي الشافعي، فسح الله في مدته«)1(.

926هـ/  )ت  األنصاري  لزكريا  الوردية«  البهجة  شرح  في  البهية  »الغرر  ومنها: 
1520م( نسخه »محمد بن إبراهيم بن محمد البرعمي الصفدي الشافعي« عام 921هـ/ 

1515م)2(.

ومنها: »خالصة الذهب في فضل العرب« للجزيري )ت 977هـ/ 1570م( بخط 
المؤلف ترجيحا)3(.

ومنها: »شرح الورقات« لمنصور الطبالوي )ت 1014هـ/ 1606م( نسخه منصور 
السجاعي عام 987هـ/ 1579م)4(.

1019هـ/  )ت  للشنواني  المناوي«  الرؤوف  عبد  على  الهاوي  »الشهاب  ومنها: 
1610م( المنسوخ عام 1009هـ/ 1600م)5(.

ومنها: »فتوى بِحل القهوة« لسري الدين ابن الصائغ )ت 1066هـ/ 1656م( نسخها 
بخطه)6(.

1691م(  1103هـ/  )ت  البرزنجي  لمحمد  الساعة«  أشراط  في  »اإلشاعة  ومنها: 
المنسوخ أواخر القرن الحادي عشر الهجري بخط المؤلف ترجيحا)7(.

وذكر  وحدودها  المقدسة  األرض  ذكر  في  التام  الخير  »رسالة  من  نسختان  ومنها: 
عام  بعد  )ت  التمرتاشي  أحمد  بن  لصالح  الشام«)8(  وأراضي  وحدودها  فلسطين  أرض 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 542.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 30.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-77-أ.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-20-ب.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 294.

)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 661.

)7( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 209.
)8( توجد ثالث نسخ منها: في مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية في أبو ديس، وفي المكتبة التيمورية في 

القاهرة، وفي المكتبة السليمانية في إستانبول. وبذلك يرتفع عدد نسخ هذه الرسالة إلى خمسة.
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المكتبة، األولى  1127هـ/ 1715م(، جمعُت شملهما كاملتين من دشت مخطوطات 
1721م)1(.  1133هـ/  عام  والثانية  1708م  1120هـ/  عام  المؤلف  حياة  في  نسخت 
ولو أن الدكتور حمد أحمد يوسف علم بهاتين النسختين الستعان بهما في تحقيق هذه 
الرسالة التي نشرتها مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية عام 1418هـ/ 1997م 

بناء على نسخة واحدة محفوظة في المؤسسة.

1140هـ/  )ت  الدمياطي  للبديري  المضية«  الشمعة  على  الفتحية  »مشكاة  ومنها: 
1135هـ/  عام  الشافعي«  الحريني  العباس  أبو  بن  محمد  بن  »أحمد  نسخه  1728م( 

1723م)2(.

نسخه  1770م(  1184هـ/  )ت  لألدكاوي  النظام«  بروائع  االلتزام  »بدائع  ومنها: 
بخطه عام 1182هـ/ 1768م)3(.

ومنها: »النبذة القدسية عن أخبار الوهابية« لسالم بن عمر ابن أحمد باعمر العلوي 
الثالث  السني الحسيني، وموضوعها رٌد على مبادئ الحركة الوهابية نسخه أوائل القرن 

عشر الهجري)4(.

وتكتسب بعض مخطوطات المكتبة أهميتها من تملك بعض العلماء والمشاهير لها، 
فمنها »ُشَعب اإليمان« للقصري )ت 608هـ/ 1211م( الذي نسخه »عبد الله بن محمد بن 
يحيى بن يوسف بن محمد األوزاعي المؤذن« عام 662هـ/ 1263م، وعليه في آخره: »قابل 
هذه النسخة... محمد بن يعقوب في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 829 وذلك بمصر 
المحروسة،« وعليه تمليكات باسم محمد بن أحمد اللقاني المالكي وسليمان الشبراخيتي 
ومحمد المنوفي سنة 1039هـ/ 1630م و »أحمد جلبي بن المرحوم إبراهيم كتخدا« سنة 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 405، 406.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 567.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-91-ب.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 206.
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1128هـ/ 1716م)1(.

ومنها: »طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )ت 771هـ/ 1370م( المنسوخ أوائل 
القرن التاسع الهجري، وعليه تمليك باسم أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 852هـ/ 
1449م( في صفر سنة 825هـ/ 1422م، وأنه قد »بلغ مقابلة على خط المصنف سلخ 
جماد الثاني 837.« وطالعه عبد الله محمد في شهور سنة 841هـ/ 1437م ويحيى بن 

حجي الشافعي سنة 886هـ/ 1481م وغيرهما)2(.

859هـ/  )ت  النواجي  الدين  لشمس  والنوادر«  األدب  في  الكميت  »حلبة  ومنها: 
الشافعي«  األزهري  المنوفي  علي  بن  صدقة  بن  علي  بن  »محمد  نسخه  الذي  1455م( 
بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  بن  الفقير؟  العبد  »برسم  وذلك  الهجري  التاسع  القرن  في 
دمياط  بثغر  الشريفة  السلطنة  نائب  ديوان  صاحب  المصري  الغني  عبد  الزيني  المرحوم 

المحروس«)3(.

للسيوطي )ت 911هـ/ 1505م(  األلف«  األمة  في مجاوزة هذه  »الكشف  ومنها: 
العالي  المقر  الهجري »برسم خزانة  الحادي عشر  القرن  الذي نسخه حسن بن علي في 
المولوي األوحدي األمثل المحفوف بعناية الملك المعين موالنا القاضي زين الدين«)4(.

الذي  1652م(  1062هـ/  )ت  الفاسي  لمحمد  البراهين«  أم  على  »حاشية  ومنها: 
نسخه وتملكه أحمد بن أحمد المرداوي المقدسي الحنبلي )ح 1180هـ/ 1767م()5(.

ومنها: »كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين« للجالل المحلي )ت 864هـ/ 1459م( 
الذي نسخه عبد المجيد بن يونس بن عبد الدائم بن الشيخ مسلم السلمي عام 1013هـ/ 
الشبراملسي ]ت 1087هـ/  الدين علي  نور  1605م وقرأه »على موالنا شيخ اإلسالم 

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 201.

)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 588.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 451.
)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-45-ذ.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-22-ج.
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1676م[ في أوائل شهر محرم 1049« وأجازه بقراءته)1(.

ومنها: مسند اإلمام أحمد )ت 241هـ/ 855م( الذي نسخه أبو عمرو بن محمد بن 
الحسين  بن  الرحيم  الدين عبد  زين  الهجري وتملكه  السادس  القرن  في  اللخمي  غالب 

العراقي المصري )ت 806هـ/ 1404م()2(.

1087هـ/  )ت  الشبراملسي  الدين  لنور  اللدنية«  المواهب  على  »حاشية  ومنها: 
1696م  1107هـ/  عام  الشافعي  البلتاجي  إسماعيل  بن  يوسف  نسخه  الذي  1676م( 
وتملكه أحمد بن عمر اإلسقاطي )ت 1159هـ/ 1746م( ودّون عليه تاريخ والدة ابنه 

محمد في منتصف ربيع األول 1108، وابنه مصطفى في 26 جماد األول )3(1114.

ومنها: »اللمحة البدرية في علم العربية« ألبي حيان األندلسي )ت 745هـ/ 1344م( 
الذي نسخه محمد بن علي بن عيسى بن جوش عام 855هـ/ 1451م، وقرأه محمد بن 

عبد الله بن هشام األنصاري)4(.

1476م(  881هـ/  )ت  لألشموني  المضية«  الدرة  من  المرضية  »الخالصة  ومنها: 
البهنسي  »الشيخ  وتملكه  1510م  916هـ/  عام  الوفائي  محمد  بن  أحمد  نسخه  الذي 

الذي فسر القرآن في الحرم الشريف بعد صالة العشاء إلى نصف الليل سنة 997«)5(.

عبد  نسخه  الذي  1240م(  638هـ/  )ت  عربي  البن  والضوابط«  »األصول  ومنها: 
المنعم بن جمال الدين في مدرسة الخشب عام 983هـ/ 1575م، وتملكه مصطفى البكري 

الخلوتي )ت 1162هـ/ 1749م( سنة 1133هـ/ 1721م خالل زيارته لمصر)6(.

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 14. معجم المؤلفين، 7/ 153.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 443. هدية العارفين، 1/ 299. وهو والد أبي ُزرعة العراقي )ت 826هـ/ 

1423م(.
)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 323. عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، 1/ 245.

)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع-75-ت.
)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 590.
)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 313.
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الشيخ علي  الذي رواه »العالمة  ومنها: »النقاية« للسيوطي )ت 911هـ/ 1505م( 
الغزي عن العالمة الشريف جمال الدين يوسف األرميوني تلميذ الحافظ الجالل السيوطي 

عن مؤلفها«)1(.

ومنها: مجموٌع تملكه »محب الدين بن محمد القدسي القادري القاضي بمدينة غزة« 
في شعبان 994هـ/ 1586م)2(.

المحلي  مذهبا  الشافعي  »يوسف  نسخه  الذي  الكبرى«  والدرر  »الجواهر  ومنها: 
وطنا ابن الشيخ عبد الفتاح ابن الشيخ أبو بكر الترقاعي بن الشيخ حسن« عام 1063هـ/ 
1653م، وعليه تقاريظ باسم الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي الشهير بابن النجار، والشيخ شهاب الدين الحنفي الشهير بابن الشبلي، والشيخ 

ناصر الدين محمد بن حسن اللقاني المالكي)3(.

الشيخ  مقرئ  خليفة،  بن  لمحمد  الحشر«  سورة  أواخر  »تفسير  في  رسالة  ومنها: 
البابلي، التي نسخها بخطه عام 1078هـ/ 1667م »برسم األميري الكبيري المخدومي 
بن األمير سليمان عين  العالي األمير محمد  الجناب  الكبير  بن األمير  األمير علي جلبي 

أمراء الجراكسة بديوان قلعة مصر«)4(.

1205هـ/  )ت  الحسيني  الزبيدي  المرتضى  محمد  بحوزة  كانا  مخطوطان  ومنها: 
البصري«)5(  سالم  بن  الله  عبد  شيوخ  في  اإلسناد  علو  بمعرفة  »اإلمداد  وهما  1791م( 
و »دالئل الخيرات وشوارق األنوار في ذكر الصالة على النبي المختار« عام 1186هـ/ 

1772م)6(.

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 607.
)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم مجموع 51.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 309.

)4( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 155.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 401.

)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 339.
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الشرقاوي )ت  الله  عبد  تملكه  الذي  الطالب«  غنية  في شرح  األلباب  »بغية  ومنها: 
1227هـ/ 1812م( عام 1202هـ/ 1788م)1(.

و  منفلوط،«)2(  قاضي  أحمد  »حافظ  تملكه  الذي  األنوار«  طوالع  »شرح  ومنها: 
التونسي  يشرط  بن  علي  تملكه  الذي  المشيشية«  الصالة  بشرح  األحمدية  »الفيوضات 

الحسيني )ت 1316هـ/ 1898م(،)3( وكالهما دون تأريخ.

تواريخ وفيات:

ويضم بعض مخطوطات المكتبة بيانات تفيدنا في تثبيت تواريخ وفيات بعض العلماء، 
ومنهم شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي الذي ذكرت كتب التراجم أنه توفي 
عام 973هـ/ 1566م)4(، بينما ُحدد تاريخ وفاته بدقة في نهاية مخطوط »المنح المكية في 

شرح الهمزية« وهو 23 رجب 974هـ/ 1567م)5(.

)ت  العراقي  ُزرعة  ألبي  المنهاج«  نظم  في  الوهاج  النجم  »شرح  مخطوط  وعلى 
826هـ/ 1423م(، الذي نسخه الشيخ زين الدين أبو بكر الشاذلي عام 837هـ/ 1468م 
بكر  أبو  الدين  زين  الشيخ  »توفي  األولى:  الورقة  على  مجهوٌل  كتَب  المؤلف،  خط  عن 

الشاذلي كاتب هذه النسخة... غرة شهر ربيع أول سنة 865 ]1460م[«)6(.

)1( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 273.

)2( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 232.

)3( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 264.
)4( كشف الظنون، 1/ 81. هدية العارفين، 1/ 77. معجم المؤلفين، 2/ 152.

)5( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 328.
)6( مخطوطات المكتبة البديرية، رقم 62.
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خامتة:

• نستخلص من هذه الدراسة النتائج التالية:	

• ألن 	 المؤلفين،  وأسماء  العناوين  تحديد  في  الوسع  بذل  المفهرس  على  ينبغي 
الباحث عادة ما يكتفي بمراجعة كشافات الفهرس بحثا عن عنواٍن أو اسم مؤلف، فإذ لم 
يعثر على ضالته فيها فنادرا ما يدقق في وصف المخطوطات للتأكد من وجود مخطوط 

يبحث عنه.

• يجب اإلسراع في طباعة الفهرس الشامل الجديد الذي يصف مخطوطات المكتبة 	
البديرية بغية إطالع الباحثين على فرائدها ونوادرها.
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المراجع
الفكر، أبو ديس،  العثماني، مكتبة دار  العهد  1( بركات، بشير، القدس الشريف في 

2002م.

2( البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، وكالة 
المعارف الجليلة، استانبول، 1951م.

3( الجبرتي، عبد الرحمن، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، دار الجيل، بيروت، 
د. ت.

4( حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 
استانبول، 1941م، أعيد طبعه 1971م.

بتاريخ  الجليل  األنس  العليمي،  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  مجير  الحنبلي،   )5
القدس والخليل، مكتبة النهضة، بغداد، 1995م.

6( الزركلي، خير الدين، األعالم، دار العلم للماليين، ط7، بيروت، 1986م.

وتعيين  الطبراني  لتفسير  الصحيح  بن جمعان، االسم  بن سعيد  نايف  الزهراني،   )7
مؤلفه وصور من آفات التحقيق، في: مجلة بصائر، #2، الرياض، رجب 1430هـ.

8( سالمة، خضر، فهرس مخطوطات مكتبة البديرية، القدس، 1407هـ/ 1987م.

9( العسلي، كامل جميل، مخطوطات فضائل بيت المقدس، منشورات مجمع اللغة 
العربية األردني، ط2، عمان، 1405هـ/ 1984م.

10( عفانة، حسام الدين، وآخرون، فهرس مخطوطات فلسطين المصورة، ج2، الفقه 
الدينية،  والشئون  األوقاف  وزارة  اإلسالمية،  والبحوث  التراث  إحياء  الشافعي، مؤسسة 

القدس، 1426هـ/ 2005م.

11( ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
دار ابن كثير، دمشق، 1986م.
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جبرائيل  تحقيق  العاشرة،  المئة  بأعيان  السائرة  الكواكب  الدين،  نجم  الغزي،   )12
جبور، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 1979م.

13( كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1376هـ/ 
1957م.

* * *



غرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن

فهد بن تركي العصيمي 
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تفسري القرآن الكريم باحلروف املهملة:

من  فيه شيء  التفسير  من  نوع  هناك  الله-:  الخضير -حفظه  الكريم  عبد  الشيخ  قال 
الترف، وال يليق بعظمة كتاب الله جل وعال، وهذا سلكه بعضهم بتفسير القرآن بالحروف 
من  كثير  في  التفسير  من  النوع  هذا  في  ويظهر  المنقوطة.  غير  الحروف  أي:  المهملة؛ 
مواضعه التعسف؛ ألن مؤلفه يأتي في تفسير آياته بكلمات ال نقط فيها وال إعجام، فيأتي 
بكلمات غريبة ووحشية، وأسلوب قد يكون ركيكًا، وهذا ال ُيعرف عند أئمة اإلسالم وال 
أعناق  َليِّ  إلى  الطريقة  ألَّف على هذه  قال، مما اضطر من  اهـ. قلت: وهو كما  سلفهم. 
األلفاظ، والتعسف في انتقاء غريبها، حتى اضطر إلى عمل ملحٍق لتفسيره؛ لبيان معاني 

األلفاظ الحوشية والغريبة الواردة فيه. ومن هذا النوع من التفاسير:

م[ )1(، ألبي الفيض فيضي بن المبارك . 1 »سواطع اإللهام« ]لَحلِّ كالم الله الملك العالَّ
المتوفى سنة 1004هـ)2(. قال في أوله: أحامد المحامد ومحامد  الهندي،  آبادي  األكبر 

األحامد لله ُمْصِعِد لوامع الِعْلِم، وُمْلِهِم سواطع اإللهام، 
ِص أساس الَكِلِم، وُمؤسِس ُمْحَكِم الكالم... إلخ)3(.  ُمَرصِّ
قال حاجي خليفة: تكلَّف فيه غاية التكلُّف)4(. قلت: وهو 

مطبوع قديمًا في مجلدين.

وفي آخره )379/2، 397( ملحق للمؤلِّف في َحلِّ 
اه: »َحلِّ معاسر سواطع اإللهام«،  لغات هذا التفسير، سمَّ
ُمَرتَّب على حروف الهجاء؛ ألن من سار على هذا المنهج، 
والتزم هذا الشرط، فال ُبدَّ أن يحشد من ُحوشي اللغة ما 

)1( ما بين األقواس تمام اسم التفسير كما في المخطوط. 
للبغدادي )823/1(، والذريعة إلى  العارفين  )2( كشف الظنون لحاجي خليفة )461/1، 1008/2(، وهدية 
تصانيف الشيعة للطهراني )240/12، 241(، ومعجم المطبوعات العربية والمعّربة لسركيس )1472/2(، 

واألعالم للزركلي )168/5(. 
)3( سواطع اإللهام لفيضي )2/1(. 

)4( كشف الظنون لحاجي خليفة )461/1(. 
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ُيتمم به عمله كيف ما كان.

قال العاّلمة محمد صديق بن حسن خان القنوجي: َصنَّفه في سنتين، وأتمه في سنة 
1002هـ، يدلُّ على إطالة يده في علم اللغة)1(. قلت: وللمؤلف أيضًا: »موارد الكلم«، 

رسالة في األخالق بالحروف المهملة)2(.

نامذج من تفسريه:

روحًا،  المدعو  المَلك  ُروَحنَا﴾:  إَِلْيَها  ﴿َفَأْرَسْلنَا 
المَلك  ﴿َلَها﴾:  الح،  ﴿َفَتَمثََّل﴾:  له،  إكراٌم  لله  وإدالَءه 
الَعَطل،  كامل  أملح، ﴿َسِويًّا﴾:  امرًأ  الُمرسل، ﴿َبَشًرا﴾: 
﴿ وأركُح،  ُأْمِسُك  َأُعوُذ﴾:  ﴿إِنِّي  للروح،  ﴿َقاَلْت﴾: 
﴿ِمنَْك  صالحها،  لكمال  ْحِم  الرُّ واسع  الله  ْحَمِن﴾:  بِالرَّ

إِْن ُكنَْت َتِقيًّا﴾: ورعًا راحمًا)3(.

طريقة  على  فيضي  كان  القنوجي:  خان  حسن  بن  صديق  محمد  العاّلمة  قال  تنبيه: 
واإللحاد،  التدين،  وسوء  العقائد،  بانحالل  معروفين  وكانوا  إخوانه،  وكذا  الحكماء 

والزندقة، نعوذ بالله منها)4(. 

البهبهاني، . 2 الدين  قطب  ابن  لعلي  المنقطة،  الحروف  غير  من  المعمول  التفسير 
المتوفى سنة 1206هـ. وهو تفسير كبير في ثالثة مجلدات، ينتهي أولها إلى سورة يونس، 
وثانيها إلى سورة العنكبوت، وثالثها إلى آخر سورة الناس. قال آقا بزرگ الطهراني: كلها 
ر قد أتعب  في مكتبة الشيخ محمد بن طاهر السماوي في النجف، لكن اإلنصاف أنَّ الُمَفسِّ

نفسه كثيرًا في تأليف هذه المجلدات الثالثة)5(.

)1( أبجد العلوم )ص: 698( طبعة دار ابن حزم. 
)2( هدية العارفين للبغدادي )823/1(. 

)3( سواطع اإللهام لفيضي )3/2(. 
)4( أبجد العلوم )ص: 698( طبعة دار ابن حزم. 

)5( الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهراني )293/4، 294، 402/6(. 
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اآلمدي . 3 الحزوري  محمد  بن  لعلي  المهملة،  بالحروف  الفاتحة  سورة  تفسير 
الشافعي، مفتي آمد، المتوفى سنة 1210هـ)1(.

محمد . 4 بن  عمر  السيد  بن  السالم  لعبد  المهملة،  بالحروف  الفاتحة  سورة  تفسير 
الحنفي المارديني، مفتي ماردين، المتوفى سنة 1259هـ)2(.

بن . 5 علي  إمداد  الفاضل  لألمير  اإلهمال،  صيغة  في  بالعربية  يوسف  سورة  تفسير 
رحمن بخش الكنتوري، من علماء الشيعة في الهند، المتوفى سنة 1292هـ)3(.

ى: »ُدرُّ األسرار«، للشيخ محمود بن محمد نسيب بن . 6 ل، الُمَسمَّ تفسير الكالم الُمَبجَّ
سنة  المتوفى  الشامية،  الديار  مفتي  الحنفي،  الحمزاوي  الحسيني  حمزة  يحيى  بن  حسين 

1305هـ)4(. بدأ تفسيره بدل البسملة، بقوله: 
اسم الله العاّلم أول الكالم)5(.

نامذج من تفسريه:

﴿َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم﴾: هم الهود، 
يَن﴾:  الِّ ، ﴿َواَل الضَّ وكل عاٍص وهو األعمُّ

ما ال  العلم)6(. ﴿الَغْيب﴾:  العمى وعدم  أولوا  أو  للواحد األحد،  لدعوى األهل والولد 
ل)8(.  وصول للِحسِّ له)7(. ﴿المص﴾: الله أعلم ما المراد كسائر السور على ما هو الُمَعوَّ

)1( إيضاح المكنون للبغدادي )307/1(، وهدية العارفين للبغدادي )772/1(، ومعجم المؤلفين لعمر كّحالة 
 .)190/7(

)2( هدية العارفين للبغدادي )572/1(، معجم المفسرين لنويهض )283/1(. 
)3( نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني )925/7(، ونيل السائرين في طبقات المفسرين للبنجبيري )ص: 477(. 

)4( إيضاح المكنون للبغدادي )443/3(، وحلية البشر للبيطار )1473/3(، واألعالم للزركلي )185/7(. 
)5( در األسرار للحمزاوي )15/1(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 
)6( در األسرار للحمزاوي )18/1(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 
)7( در األسرار للحمزاوي )20/1(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 

)8( در األسرار للحمزاوي )343/1(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 
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﴿الر﴾: الله أعلم ما المراد على األصّح كما مرَّ مرارًا)1(. ﴿َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا﴾: كعدم 
﴿ دعاًء،  نَِداًء﴾:  ُه  ﴿َربَّ دعا،  َناَدى﴾:  ﴿إِْذ  المراد)2(.  مؤداه  مسلك  على  كالمه  سلوك 
ا لعدم إطالع أحٍد على دعائه، أو لعدم لوم أحٍد له على َرْوِمِه  ا، وإسراره له إمَّ َخِفيًّا﴾: ِسرًّ
الولد مع هرمه، أو لهرمه صار كالمه ودعاؤه همسًا)3(. ﴿َوالنََّهاِر إَِذا َتَجلَّى﴾: سطع ولمع 
ألالؤه، ومحا دلس الدهماء)4(. ﴿ِجيِدَها﴾: كردها)5(. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم 
يذكره في تفسيره دائمًا بلفظ: الرسول محمد؛ تجنبًا لنقط الحروف، وعند الصالة عليه 
األنبياء،  أحد  ذكر  وعند  وسلم)6(.  روحه  على  الله  صلى  يقول:  وسلم،  عليه  الله  صلى 

د الله له أكمل السالم، بدل: عليه السالم. يقول: َردَّ

في  أيضًا  وطبع  1891م،   - 1306هـ  سنة  بدمشق  مجلدين  في  قديمًا  مطبوع  وهو 
جزأين في مجلد بالمركز العربي للبحث والنشر بالقاهرة سنة 1981م، وُطبع مؤخرًا في 

مجلدين بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1432هـ - 2011م.

)1( در األسرار للحمزاوي )443/1(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 
)2( در األسرار للحمزاوي )4/2(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 

)3( در األسرار للحمزاوي )26/2(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 
)4( در األسرار للحمزاوي )598/2(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 
)5( در األسرار للحمزاوي )631/2(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. 

)6( أما فيضي الهندي صاحب: »سواطع اإللهام« السابق؛ فيكتب: صلعم. 
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إلى  ل  الُكمَّ "دليل  بعنوان:  مستقل،  كتاب  وللمؤلِّف 
الكلم المهمل"، ُطبع مؤخرًا؛ حشد فيه كثيرًا من المرادفات 
المعجمة للكلمات المهملة، ليسهل سير قلمه في إكمال 
تفسيره المذكور آنفًا، ولتكون عونًا بعد ذلك لكل من حاول 

نظمًا أو نثرًا من هذا القبيل.
لزين . 7 المهملة)1(،  بالحروف  الكوثر  سورة  تفسير 

العابدين أفندي الرومي.
نظم التفسري:

ْعر. قال حاجي خليفة:  وهو تفسير القرآن الكريم نظمًا، وإخراجه موزونًا على هيئة الشِّ
وقد أنكر كثير من العلماء هذا النوع من النَّْظم؛ ألنه يؤدي إلى إخراج القرآن العظيم من نظمه 

ريف)2(. ومن هذا النوع من التفاسير: الشريف، إلدخاله في وزن ما لم يكن من النَّْظم الشَّ
التيسير في التفسير)3(، ألبي محمد عبد العزيز بن . 1

ميري الديريني، المتوفى  أحمد بن سعيد بن عبد الله الدَّ
تزيد  التفسير  في  مطبوعة  أرجوزة  وهي  694هـ،  سنة 

على ثالثة آالف ومائتي بيت)4(.
قال في آخرها:

كلفْه بغير  الله  َر  َيسَّ ُلــْطــَفــْهقد  عــدمــت  ال  نظمي  تــمــام 

سبعوًنا قبلها  ثالث  ــٍة ســنــيــنَــاعام  ــائ ــم ــت ــد س ــع ـــن ب م

يوما أربعين  في  الصومانظمته  الكليم  إتــمــام  ميقات 

)1( مخطوط في المكتبة المحمودية، المدينة المنورة، برقم: )2711/5(. 
)2( كشف الظنون لحاجي خليفة )454/1(. 

)3( ُطبعت على الحجر بمصر سنة 1310هـ، تصحيح رضوان بن محمد المخلالتي، عن نسخة بخط الديريني. 
واألعالم   ،)785  ،784/7( العماد  البن  الذهب  وشذرات   ،)199/8( للسبكي  الكبرى  الشافعية  )4( طبقات 

للزركلي )13/4(. 
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التفسيِر في  التيسير  والتقصيِرسميته  ــْجــِز  ــَع ــال ب مــعــتــرفــًا 

التفسير، للقاضي شهاب الدين أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج المقدسي . 2 نظم 
الناصري الباعوني، المتوفى سنة 816هـ. قال ابن حجر: نظم كتابًا في التفسير)1(.

تفسير القرآن نظمُا، لحسين بن عبد الحق األردبيلي، المعروف باالالهي، المتوفى . 3
سنة 950هـ. قال محسن األمين: تفسير كبير جيد، لكن لم يخرج منه اال تفسير الفاتحة 

وبعض آيات من سورة البقرة، في نحو عشرة آالف بيت)2(.
التيسير في التفسير، لبدر الدين محمد بن رضي الدين محمد الغزي العامري الشافعي، . 4

المتوفى تقريبًا سنة 984هـ، وهو تفسيٌر منظوم)3(. وله تفسير آخر منظوم أيضًا، قال ابنه نجم 
الدين محمد صاحب »الكواكب السائرة«: أما تصانيف الشيخ في سائر العلوم فبلغت مائة 
وبضعة عشر مصنفًا، ومن أشهرها التفاسير الثالثة: المنثور والمنظومان، وأشهرها: المنظوم 
أنكر عليه جل من  الكبير، في مائة ألف بيت، وثمانين ألف بيت)4(. قال األدنه وي: وقد 

العلماء نظمه؛ ألن النظم ربما أخرج الكالم عن المعنى المراد به لضرورة النظم)5(.

الله بن محمود . 5 فتح  الهدى  الفاتحة وتفسيرها وإعرابها، ألبي  منظومة في أسماء 
األنصاري البيلوني الشافعي، المتوفى سنة 1042هـ)6(.

نظم تفسير القرآن، ألبي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله األنصاري . 6
السجلماسي الجزائري، المتوفى سنة 1057هـ، بلغ فيه إلى قوله تعالى: ﴿َوَلِكنَّ اْلبِرَّ َمِن 

م)7(. اتََّقى﴾ ]البقرة: 189[، ومنظومة أخرى في التفسير غير ما تقدَّ

)1( إنباء الغمر البن حجر )20/3، 21(. 
)2( أعيان الشيعة لمحسن األمين )51/6، 53(. 

)3( كشف الظنون لحاجي خليفة )454/1(، وإيضاح المكنون للبغدادي )343/1(، وهدية العارفين للبغدادي 
 .)254/2(

)4( الكواكب السائرة للغزي )6/3(. 
)5( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 386(. 

)6( خالصة األثر للمحبي )254/3(، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم )1270/3(. 
)7( خالصة األثر للمحبي )173/3، 174(. 
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الحنفي . 7 النابلسي  إسمعيل  بن  الغني  عبد  للشيخ  العرفان،  القرآن ومواطن  بواطن 
الدمشقي، المتوفى سنة 1143هـ. قال المرادي: كله منظوم على قافية التاء المثناة، وصل 

فيه إلى سورة براءة، فبلغ نحو الخمسة آالف بيت)1(.
تحفة الفقير في بعض ما جاء في التفسير، لشمس الدين محمد بن سالمة الضرير . 8

في  نظمًا  الكريم  للقرآن  تفسير  وهو  1149هـ،  سنة  المتوفى  مكة،  نزيل  اإلسكندري، 
الظاهرية في عشر مجلدات)2(.

منظومة في تفسير القرآن الكريم، للشيخ غالم محيي الدين السرهندي، المتوفى . 9
في القرن الثاني عشر الهجري، وصل فيه إلى ثمانية عشر جزءًا)3(.

العباسي . 10 الحق  عطاء  بن  السالم  عبد  للقاضي  باألردو،  منظوم  القرآن  تفسير 
اها:  البدايوني، المتوفى سنة 1289هـ. وهي منظومة باألردو في مائتي ألف )دوالكه(، سمَّ

»زاد اآلخرة«)4(.
نظم في تفسير سورة المائدة، ألبي بكر بن محمذن بن أحجاب الديماني، المتوفى . 11

سنة 1322هـ)5(.
شير . 12 ميرزا  بن  أكبر  علي  ميرزا  اإلسالم  لصدر  النحارير،  وناصر  التفاسير  ناسخ 

محمد الهمداني، المتوفى سنة 1326هـ. وهو تفسير للقرآن يقرب من ثمانين ألف بيت، 
ذكر مؤلفه في أوله مصادر كتابه من كتب الشيعة ما يقرب من العشرين، وال ينقل فيه عن 

نَّة)6(. تفاسير السُّ

)1( سلك الدرر للمرادي )32/3(. 
للبغدادي  المكنون  وإيضاح   ،)184/1( للجبرتي  اآلثار  وعجائب   ،)123/4( للمرادي  الدرر  )2( سلك 
)303/1(، وهدية العارفين للبغدادي )322/2(، واألعالم للزركلي )146/6(، ومعجم المفسرين لعادل 

نويهض )533/2(. 
)3( نزهة الخواطر للحسني )775/6(. 

)4( نيل السائرين في طبقات المفسرين للبنجبيري )ص: 473(. 
)5( معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة للسبتي )ص: 366(. 

)6( الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهراني )5/24(، وأعيان الشيعة لمحسن األمين )463/8(، ومعجم المؤلفين 
الة )40/7(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )356/1(.  لكحَّ
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اه في تدبر كتاب الله، للشيخ أحمدُّ بن . 13 مراقي األوَّ
الحسني  أحمَذّي  بن  المختار  بن  أحمدُّ  بن  الشيخ محمدُّ 
الشنقيطي، المتوفى سنة 1387هـ. ومخطوط هذا التفسير 
المنظوم موجود لم ُيطبع كامالً إلى اآلن، وتبلغ أبيات هذه 

المنظومة )8300( بيت، آخرها:

وإن ُتِرْد إْحَصاَءُه فقْد َأَتى َحاَء ُأُلوٍف ثم ِسيٌن يا َفَتى

﴿أَلَْسَتْغِفَرنَّ . 14 تعالى:  قوله  تفسير  وشرح  نظم 
ِه ِمْن َشْيٍء﴾ ]الممتحنة: 4[، لمحمدن بن محمد بن المحبوب  َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن اللَّ

الشنقيطي، المتوفى سنة 1398هـ)1(.

الله . 15 ابن عباس، لمحمد يحيى بن عبد  نظم تفسير 
ابن الدنبجه التندغي، المتوفى سنة 1399هـ)2(.

نظم غريب القرآن:

بن . 16 يحيى  زكريا  ألبي  القرآن،  غريب  في  أرجوزة 
محمد بن خلف الهوزني اإلشبيلي، المتوفى سنة 602هـ)3(.

التيسير العجيب في تفسير الغريب)4(، ألبي العباس . 17
ين أحمد بن محمد المالكي اإلسكندراني، المشهور بابن الُمنَيِّر، المتوفى سنة  ناصر الدِّ
683هـ. وقد شرح في كتابه هذا ألفاظ القرآن الغريبة، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس 

في )2482( بيتًا.

)1( معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة للسبتي )ص: 378(. 
)2( بالد شنقيط.. المنارة والرباط، للخليل النحوي )ص: 604(، ومعجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة 

للسبتي )ص: 366(. 
)3( تاريخ اإلسالم للذهبي )69/13، 70(، وغاية النهاية البن الجزري )329/2(، ومعجم المؤلفين لكّحالة 

 .)224/13(
)4( مطبوع بدار الغرب، بيروت، 1994م، بتحقيق: سليمان مال إبراهيم أوغلو. 
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نموذج من النَْظم ]من سورة المسد[:

وخابْت َخِسَرْت  بمعنى  أصــابــْت﴿َتبَّْت﴾  ــا  وم قطعًا  ــأت  ــط وأخ

الولْد كْسُبُه  المراُد  العدْدو﴿َكَسَب﴾  وال  مــالــُه  عنُه  ــِن  ــْغ ُي لــم 

لُتؤذيْهو﴿الَحَطُب﴾ الشوُك وكانت ُتلقيْه المصطفى  طريق  عند 

باألخباِر َتنُمُّ  بل  ــاِر)1(وقيل  ــن ــش ــرِّ وال ــشَّ ـــاَر ال ــُد ن ــوق ُت

سعيد . 18 بن  أحمد  بن  العزيز  عبد  محمد  ألبي  مجلدين،  في  القرآن،  غريب  نظم 
ميري الديريني، المتوفى سنة 694هـ)2(. قلت : الظاهر  الدَّ
أنه كتاب: »التيسير في التفسير«، السابق ذكره في التفاسير 
المنظومة، وقد جعله بعضهم نظمًا لغريب القرآن، لقوله في 

مطلعها:

ربي واستخرُت  عزمُت  وَحْسبيوقد  ــــَدُه  َوْح ُمعيني  فــْهــو 

اللفظ غريِب  تفسير  جمِع  ـــًرا لــلــِحــْفــِظفي  ــــًزا ُمـــَيـــسَّ ُمــــَرجَّ

المصمودي، . 19 فرج  بن  الرحمن  عبد  بن  لمالك  ُعزيز،  البن  القرآن  غريب  نظم 
ل، المتوفى سنة 699هـ)3(. المشهور بابن الُمَرحَّ

عبد . 20 بن  الله  عبد  د  محمَّ ألبي  القرآن)4(،  غريب  رجز 
الواحد بن إبراهيم بن الناصر المجاصي، المتوفى سنة 741هـ.

منظومة في تفسير غريب القرآن)5(، لمحمد بن الشاعر . 21

)1( التيسير العجيب في تفسير الغريب البن الُمَنيِّر )ص: 234(.
)2( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )199/8(. 

مصنفات  وفهرست  الحاشية،   )202  /  7( للزركلي  واألعالم   ،)290  /  1( لمخلوف  الزكية  النور  )3( شجرة 
تفسير القرآن الكريم )3 / 1298(.

.)d 1645( :والخزانة العامة بالرباط، برقم ،)4( مخطوط بخزانة القرويين بفاس، برقم: )1362/6(
الشريف  الله  المنورة )4624 /13(. وخزانة مسجد موالي عبد  المدينة  الجامعة اإلسالمية،  )5( مخطوط في 
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السلتان الشنتاني، المتوفى بعد 785هـ.

ين أبو الخير أحمد بن . 22 ْكر، لقاضي القضاة شهاب الدِّ عقد البكر في نظم غريب الذِّ
عمر بن محمد بن أبي الرضا الشافعي الحلبي، المتوفى سنة 791 هـ، قال ابن حجر: أجاد 

فيه. وقال ابن العماد: نظم فيه غريب 
القرآن للُعزيزي، على قافية "الشاطبية" 

ووزنها)1(.

األلفية في غريب القرآن)2(، . 23
ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
العراقي،  الرحمن  عبد  بن  الحسين 
نظم  وقد  806هـ)3(.  سنة  المتوفى 

فيه كتاب: »تحفة األريب بما في القرآن من الغريب«، ألبي 
بيتًا.   )1028( في  745هـ،  سنة  المتوفى  األندلسي،  حيَّان 
قال بروكلمان: هذه األلفية على حروف المعجم، بدأ تأليفها 

ها عند وصوله إلى السويس)4(. في مكة، وأتمَّ

الغريب)5(، . 24 نظم  في  األريب  وجليس  الغريب  أنيس 

بوزان، ضمن المجموع برقم: )1230(، برقم: )1438(.
المكنون  وإيضاح   ،)541/8( العماد  البن  الذهب  وشذرات   ،)382  ،381/1( حجر  البن  الغمر  )1( إنباء 

للبغدادي )104/2(، وهدية العارفين للبغدادي )116/1(. 
)2( مطبوع بهامش كتاب »التيسير« للدريني، المطبوع على الحجر بمصر سنة 1310هـ. ثم ُطبع بعد ذلك بدائرة 
نِّي في العراق، عام 1435هـ، بعنوان: »ألفية غريب القرآن«، بتحقيق:  البحوث والدراسات بديوان الوقف السُّ
في  العراقي  »ألفية  بعنوان:  1439هـ،  جدة،  األوراق،  دار  في  ُطبع  ثم  العزاوي.  وقصي  الجبوري،  رياض 

غريب القرآن«، بتحقيق: إسماعيل بن إبراهيم الزكي. 
للشوكاني  الطالع  والبدر   ،)32/4( شهبة  قاضي  البن  الشافعية  وطبقات   ،)108/2( للفاسي  التقييد  )3( ذيل 
)ص: 362( طبعة العمري، وطبقات الُحّفاظ للسيوطي )ص: 544(، والضوء الالمع للسخاوي )173/4(، 

وكشف الظنون لحاجي خليفة )1208/2(، واألعالم للزركلي )344/3(. 
)4( تاريخ األدب العربي لبروكلمان )244/6(. 

)5( مطبوع بدار الناشر المتميز، الرياض، 1440هـ. 
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ين نصر الله بن أحمد بن محمد بن  ألبي الفتح جالل الدِّ
المتوفى  القاهرة،  نزيل  الحنبلي،  البغدادي  التُّْسَتري  عمر 
سنة 812هـ. قال المقريزي: َنَظم غريب القرآن للُعزيزي)1(.

بن . 25 عمر  ين  الدِّ لسراج  القرآن)2(،  غريب  نظم 
موسى بن الحسن القرشي المخزومي الشافعي، المعروف 

بابن الحمصي، المتوفى سنة 861هـ)3(.

ين أبي العباس . 26 األلفية في غريب القرآن، لتقي الدِّ
اليمني  الناشري  علي  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  حمزة 

الشافعي، المتوفى سنة 926هـ)4(.

أرجوزة في غريب القرآن، ألبي عبد الله محمد بن . 27
الحسن المجاصي، المتوفى سنة 1103هـ. وهي أرجوزة 
محمد  يوبا  للحضرامي  شرح  وعليها  بيتًا،   )690( في 
النحوي الشنقيطي، بعنوان: »إنارة الصياصي بشرح أرجوزة 

المجاصي«)5(.

تحفة األريب بأشرف غريب، ألحمد بن قاسم بن . 28
محمد ساسي البوني التميمي المسيتي، المتوفى سنة 1139هـ، وهو نظم لغريب القرآن 

)1( درر العقود الفريدة للمقريزي )503/3(، والضوء الالمع للسخاوي )198/10(، والبدر الطالع للشوكاني 
)ص: 834( طبعة العمري، واألعالم للزركلي )29/8، 30(. 

)2( مخطوط بالمكتبة العمومية، إسطنبول ]171/448[. 
)3( الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )462/1(، 

وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم )1298/3(. 
)4( البدر الطالع للشوكاني )ص: 277، 278( طبعة: حاّلق، وفي طبعة العمري )ص: 249(: ألفية في غريب 
القراءات، والنور السافر للعيدروس )ص: 186(، وهدية العارفين للبغدادي )337/1(، واألعالم للزركلي 

)278/2(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )164/1(. 
)5( مطبوع بدار الزمان، المدينة المنورة، 1434هـ. 
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للُعزيزي في نحو أربعة آالف بيت)1(.
نظم لغريب القرآن لإلمام الجليل ابن عباس، ألحمد بن قاسم بن محمد ساسي . 29

البوني التميمي المسيتي، المتوفى سنة 1139هـ)2(.
البوني . 30 ابن ُجَزي، ألحمد بن قاسم بن محمد ساسي  القرآن لإلمام  نظم غريب 

التميمي المسيتي، المتوفى سنة 1139هـ)3(.
التَّواتي . 31 ْجَلوي  الزَّ التواتي  أحمد  بن  امحمد  بن  لمحمد  القرآن)4(،  غريب  ألفية 

الجزائري، المشهور بابن العالم، المتوفى سنة 1212هـ.

فال . 32 أحمد  بن  مولود  لمحمد  القرآن،  غريب  نظم 
اليعقوبي، المتوفى سنة 1323هـ)5(.

نظم في غريب القرآن، للمرابط محمد األمين بن . 33
المتوفى  الجكني،  المختار  بيبه بن  أحمد زيدان بن محمد 

سنة 1335هـ، في نحو خمسمائة بيت)6(.

بن . 34 البخاري  بن  للبشير  القرآن،  غريب  في  نظم 
أحمد محمود القالوي، المتوفى سنة 1335هـ، يقع في )900( بيت)7(.

منظومة نبراس أهل السنة في تفسير غريب القرآن والحديث وشرحها، لمحمد بن . 35
محمد المختار العلوي، المتوفى سنة 1349هـ)8(.

)1( تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي )516/2، 521(. 
)2( تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي )516/2، 521(. 
)3( تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي )516/2، 521(. 

ين مسكين.  )4( مطبوع عدة طبعات، منها: طبعة الخزانة الجزائرية للتراث )10(، بتحقيق: عبد الله بن عّز الدِّ
الموريتانية  المؤلفات  أسماء  ومعجم   ،)143 )ص:  أشقر  لسعاد  األقصى  بالمغرب  والمفسرون  )5( التفسير 

المخطوطة للسبتي )ص: 369(. 
)6( التفسير والمفسرون بالمغرب األقصى لسعاد أشقر )ص: 143(. 

)7( معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة للسبتي )ص: 369(. 
)8( التفسير والمفسرون بالمغرب األقصى لسعاد أشقر )ص: 143(، ومعجم المؤلفين المعاصرين لمحمد خير 
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سنة . 36 المتوفى  التندغي،  الرباني  بن  أحمد  محمد  للشيخ  القرآن،  غريب  نظم 
1353هـ)1(.

الديماني، . 37 أحمد  سيدي  بن  بكر  ألبي  القرآن،  غريب  بعض  تفسير  في  منظومة 
المتوفى سنة 1363هـ)2(.

منظوم في غريب القرآن، لمحمد الحسن بن اإلمام الجكني الشنقيطي، الملقب . 38
ببيدر، المتوفى سنة 1372هـ)3(.

دالئل التبيان في نظم غريب القرآن، لقاسم بن الحسن بن موسى بن شريف آل . 39
ين الجامعي العاملي النََّجفي، المتوفى سنة 1376هـ، رتبه نظمًا على الحروف،  محيي الدِّ

وهي تقرب من ألف بيت نظمها في سنة 1357هـ. يقول فيها:

الفرقانا أنزل  قد  لمن  ـــاز والــتــبــيــانــاحمدًا  ـــج وأبــــدع اإلع

الحسن بن  القاسم  قال  الزمنوبعد  شريف  بن  موسى  سليل 

إلى قوله:

التبياِن( )دالئل  ــرآِنسميتها  ــق ــن ال ــاٍظ م ــف ـــلِّ أل ــي َح ف

ومنها:

بالخياِر القثاء  روا  ــاِروَفسَّ ــم األث ــن  م ُيــضــاهــيــه  ــا  م أو 

الفوم الحبوب  مطلق  الثوموقيل  وقــيــل  خبز  او  قمح  أو 

ُتسمُع﴿َباُءوا﴾ بمعنى انصرفوا أو رجعوا ليست  ــرِّ  الــشَّ لغير  ــي  وه

رمضان )703/2(. 
)1( بالد شنقيط للخليل النحوي )ص: 569(، والتفسير والمفسرون بالمغرب األقصى لسعاد أشقر )ص: 143(. 
الموريتانية  المؤلفات  أسماء  ومعجم   ،)144 )ص:  أشقر  لسعاد  األقصى  بالمغرب  والمفسرون  )2( التفسير 

المخطوطة للسبتي )ص: 67(. 
)3( معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة للسبتي )ص: 296(. 
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ابِِئيَن﴾ من هم قد خرجوا ولجوا﴿َوالصَّ ســـواه  ــي  وف دينهم  عــن 

هذا  على  َعلَّق  ثم  ط.  الُمَبسَّ ْهِل  السَّ ْعِر  الشِّ من  النََّمط  هذا  على  األرجوزة  هذه  وكل 
اه: »البيان في غريب القرآن)1(«)2(. النَّْظم نثرًا، وسمَّ

منظومة في غريب القرآن)3(، ألبي عبد الله محمد بن محمد المجاصي)4(، منظومة . 40
في )695( بيتًا)5(.

نظم غريب القرآن)6(، لمحمد الطاهر التليلي السوني الجزائري)7(.. 41

نظم في غريب القرآن ، للمختار السالم بن علي التندغي، المتوفى سنة 1402هـ)8(.. 42

نظم غريب القرآن البن ُعزيز السجستاني، للشيخ المختار بن محمذن المحبوبي . 43
بن المختار الَيَدالي الشنقيطي، المتوفى سنة 1391هـ، وهو نظم لغريب القرآن)9(.

ألفية الغريب، ألبي عبد الله محمد باي بن محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن . 44
أحمد العالم الجزائري، المشهور بابن العالم، المتوفى سنة 1430هـ. وله عليها شرح، بعنوان: 

)1( قال محسن األمين: صدر منه الجزء األول في سنة 1955م، وظلت أربعة أجزاء مخطوطة. 
 ،435/8( األمين  لمحسن  الشيعة  وأعيان   ،)249/8( الطهراني  بزرگ  آلقا  الشيعة  تصانيف  إلى  )2( الذريعة 

436(، وتفسير غريب القرآن للطريحي، مقدمة المحقق )ص: ي(. 
)3( مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط، برقم: )1645 د، 2188 د(. ومكتبة األوقاف بالرباط، برقم: )218 ق(. 

وفي مكتبة الجزائر، برقم: )413(. 
م ذكره برقم : )11(.  )4( لعله: محمد بن الحسن المجاصي، المتقدِّ

)5( معجم المحدثين والمفسرين والقّراء بالمغرب األقصى لعبد العزيز بن عبد الله )ص: 36(، ومعلمة القرآن 
نويهض  لعادل  المفسرين  ومعجم   ،)88 )ص:  الله  عبد  بن  العزيز  لعبد  األقصى  المغرب  في  والحديث 

)803/2(، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم )1008/2، 1009(. 
)6( مطبوع ضمن مجموعة منظومات في مسائل قرآنية، منها هذا القسم الخاص بنظم غريب القرآن. 

)7( فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم )1270/3(. 
)8( بالد شنقيط للخليل النحوي )ص: 612(، والتفسير والمفسرون بالمغرب األقصى لسعاد أشقر )ص: 144(. 
محمد  الشيخ  بمكتبة  مخطوط  وهو   .)349 )ص:  للسبتي  المخطوطة  الموريتانية  المؤلفات  أسماء  )9( معجم 
العلمي،  للبحث  الموريتاني  بالمعهد  نسخة  ومنه   .)60( برقم:  موريتانيا،  نواكشوط،  المحبوبي،  بن  سالم 

نواكشوط، موريتانيا، برقم:)1047(. 
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وكالهما  العالم«،  البن  الغريب  ألفية  على  شرح  المعالم  »ضياء 
مطبوعان.

ضوء القناديل على غريب التنزيل)1(، للشيخ عبد الرحمن . 45
بن محمدو بن محمد بن عبد الفتاح الجكني الشنقيطي، وهو 

نظم يزيد على خمسين وثالثمائة بيت، يقول في مطلعها:

على القناديِل  ضوَء  سميتُه 

عال إلهنا  تنزيِل  غريِب 

وتذكره تبصرًة  نظمُته 

ُسَوره البياِن  على  ًبا  ُمرتِّ

الواقف . 46 القرآن، ألحمد األمين بن محمد  نظم غريب 
الطباري الشنقيطي)2(.

االفتتاح واالمتنان في تفسير ألفاظ القرآن )نظم(، ألمين بن عبد الحي)3(.. 47

إضافة اللبيب لتكميل التيسير العجيب في تفسير الغريب)4(، لمصطفى بن أحمد . 48
ين أبي العباس أحمد بن محمد  مة ناصر الدِّ البحياوي المراكشي. وهو تكميل لنظم العالَّ
تفسير  في  العجيب  »التيسير  المسمى:  الُمنَيِّر،  بابن  المعروف  اإلسكندراني،  المالكي 

الغريب«.
اإلطالة جدًا يف التفسري:

محمد بن السائب بن بشر الكلبي، المتوفى سنة 146هـ، له تفسير كبير جدًا. قال . 1
ث  ابن عدي: وهو رجل معروف بالتفسير، وليس ألحد تفسير أطول، وال أشبع منه.. َحدَّ

)1( مطبوع سنة 1425هـ، في اإلمارات العربية المتحدة. 
)2( مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي، نواكشوط، موريتانيا، برقم:)515(.

)3( معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة للسبتي )ص: 25(. 
)4( ذكر ذلك بدر العمراني في ترجمة للشيخ مصطفى البيحاوي، على ملتقى أهل الحديث، وقال: لم يكمل! 
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عنه ثقات من الناس، ورضوه في التفسير، وأما في الحديث ففيه مناكير)1(.

كذب.  فقال:  الكلبي،  تفسير  عن  حنبل  بن  أحمد  زهير: سألت  بن  أحمد  قال  تنبيه: 
قلت: يحلُّ النظر فيه؟ قال: ال)2(. وقال أحمد بن أبي الحوراي: سمعت يحيى بن معين، 

يقول: بالعراق كتاب ينبغي أن ُيدفن: »تفسير الكلبي« عن أبي صالح، عن ابن عباس)3(.

في . 2 البيان  »جامع  له  310هـ،  سنة  المتوفى  الطبري،  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو 
تفسير القرآن«، وهو أوسع كتاب وصلنا في التفسير بالمأثور)4(، قال السيوطي: وهو أجلُّ 
التفاسير، لم ُيؤلَّف مثله كما ذكره العلماء قاطبة؛ وذلك ألنه جمع فيه بين الرواية والدراية، 
ولم يشاركه في ذلك أحد ال قبله وال بعده)5(. وقال: وكتابه أجلُّ التفاسير وأعظمها، فإنه 
يتعرض لتوجيه األقوال، وترجيح بعضها على بعض، واإلعراب، واالستنباط، فهو يفوقها 
بذلك)6(. ويروى أن ابن جرير الطبري قال ألصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم 
يكون قدره؟ فقال: ثالثون ألف ورقة، فقالوا: هذا مّما تفنى األعمار قبل تمامه! فاختصره 

في نحو ثالثة آالف ورقة)7(.

أبو بكر محمد بن الحسن النقاش الشعراني الدارقطني، المتوفى سنة 351هـ، له: . 3
»التفسير الكبير«، اثنا عشر ألف ورقة)8(.

بابن . 4 المعروف  الواعظ  البغدادي،  بن أحمد  بن عثمان  بن أحمد  أبو حفص عمر 

)1( الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )62/9(. 
)2( كتاب المجروحين البن حبان )263/2( تحقيق: حمدي السلفي، وميزان االعتدال للذهبي )126/4( طبعة 

الرسالة. 
)3( تاريخ دمشق البن عساكر )297/16(، وميزان االعتدال للذهبي )595/1(. 

)4( معجم المفسرين لعادل نويهض )508/2(. 
)5( طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 96(. 

)6( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )2342/6، 2343(. 
)7( تاريخ بغداد للخطيب )550/2، 551(. 

)8( معجم األدباء للحموي )2500/6، 2501(. 
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شاهين، صاحب التصانيف، المتوفى سنة 385هـ، له: »التفسير الكبير«، ألف جزء)1(.

أبو بكر محمد بن علي بن أحمد األُْدُفوي، المتوفى سنة 388هـ، له: »اإلستغناء« في . 5
تفسير القرآن، قال مكي بن أبي طالب: جمعت أكثر هذا الكتاب ]يقصد كتابه في التفسير: 
ى  الُمَسمَّ الكتاب  وهو  األُْدُفوي،  بكر  أبي  شيخنا  كتاب  من  النهاية«[  بلوغ  إلى  »الهداية 
بكتاب: »االستغناء«، المشتمل على نحو ثالثمائة جزء في علوم القرآن، اقتضبت من هذا 
الكتاب نوادره وغرائبه ومكنون علومه)2(. وقال جعفر اأُلْدُفوي: وقد وقفت أنا على كتابه 
ى بـ«االستغنا« في التفسير في مجلدات كثيرة، رأيت منه من نسخة عشرين مجلدًا،  الُمَسمَّ
وُيقال: إنه في مائة أو ما ُيقاربها)3(. وقال حاجي خليفة: في مائة وعشرين مجلدًا، َصنَّفه 

في اثنتي عشرة سنة)4(.

له: . 6 المتوفى سنة 399هـ،  الليث ]أمير سجستان[،  خلف بن أحمد بن خلف بن 
اء  مه من المفسرين والُقرَّ »تفسير القرآن«، وهو من أكبر الكتب، اشتمل على أقوال من تقدَّ
ثين، َصنَّفه مع كبار العلماء في بالده. قال العتبي: أنفق على العلماء مدة  والنَُّحاة والُمحدِّ
اشتغالهم بمعونته على تصنيفه عشرين ألف دينار، ونسخته بنيسابور موجودة في مدرسة 

الصابونية، تستغرق عمر الكاتب، وتستنفد عمر الناسخ)5(.

أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني . 7
]والد إمام الحرمين[، المتوفى سنة 438هـ. ذكر النووي: أنه كان له تفسير كبير، يشتمل 

على عشرة أنواع في كل آية)6(.

سنة . 8 المتوفى  البزدوي،  الحسين  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  اإلسالم  فخر 

)1( تذكرة الحفاظ للذهبي )987/3، 988(. 
)2( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي )74/1(. 

)3( الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لألدفوي )ص: 554(. 
)4( كشف الظنون لحاجي خليفة )79/1، 441، 442(. 

)5( معجم المفسرين لعادل نويهض )173/1(. 
)6( طبقات الشافعيين البن كثير )ص: 391، 392(، وطبقات المفسرين للداوودي )260/1(. 
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482هـ، له: »كشف األستار« في التفسير، كبير جدًا، ُيقال: إنه مائة وعشرون جزءًا، كل 
جزء في ضخم مصحف)1(.

أبو يوسف عبد السالم بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني المعتزلي، المتوفى . 9
مجلد،  ثالثمائة  من  نحو  في  بهجة«،  ذات  »حدائق  اه:  سمَّ كبير،  تفسير  له  488هـ،  سنة 
وقيل: إنه في سبعمائة مجلد كبار، سبعة منها في الفاتحة! وكان يقول: من قرأُه عليَّ وهبته 
إياه؛ فلم يقرأه عليه أحد. قال ابن السمعاني: جمع التفسير الكبير الذي لم ُيَر في التفاسير 
أكبر منه، وال أجمع للفوائد، لوال أنه مزجه بكالم المعتزلة، وَبيَّن فيها معتقده. وقال ابن 

قًا إال في التفسير)2(. عساكر: ولم يكن ُمَحقِّ

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البخاري الريغدموني الحنفي، المعروف بالعالء . 10
الزاهد، المتوفى سنة 546هـ، له: تفسير القرآن، ُيقال: في ألف جزء)3(.

صفي الدين الحسن بن علي بن إبراهيم الغساني األسواني، المتوفى سنة 561هـ، . 11
قال قاضي القضاة ابن عين الدولة: له تفسير في خمسين مجلدة، وقفت منها على نيف 

وثالثين جزءًا)4(.

أبو الحسن علي بن عبد الله بن خلف األنصاري األندلسي، المعروف بابن النعمة، . 12
المتوفى سنة 567هـ، له: »ريُّ الظمآن في تفسير القرآن« في سبعة وخمسين مجلدًا)5(.

أبو عبد الله جمال الدين محمد بن سليمان بن الحسن البلخي األصل المقدسي . 13
»التحرير  اه:  كبير، سمَّ تفسير  له  المتوفى سنة 698هـ،  النقيب،  بابن  المعروف  الحنفي، 
تفسيره  الداوودي:  قال  البصير«.  السميع  كالم  معاني  في  التفسير  أئمة  ألقوال  والتحبير 

)1( معجم المفسرين لعادل نويهض )376/1(. 
)2( الوافي بالوفيات للصفدي )433/18، 434(، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )121/5(، ولسان الميزان 

البن حجر )169/5، 170(. 
)3( هدية العارفين )91/2(. 

)4( معجم المفسرين لعادل نويهض )143/1(. 
)5( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي )228/5، 229(. 
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مشهور في نحو مائة مجلد. وقال األدنه وي: من تفسيره نسخة كانت في جامع الحاكم 
]بالقاهرة[، في نحو ثمانين ]مجلدًا[)1(.

ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911هـ، له ثالثة . 14 جالل الدِّ
لة؛ األول: »ترجمان القرآن في التفسير المسند«، وهو تفسير ُمسند عن رسول  تفاسير ُمطوَّ
ا رأى قصور  الله صلى الله عليه وسلم، لخصه في: »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«، لمَّ
أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في االقتصار على متون األحاديث، وهذا األخير مطبوع 
وتقرير  الرواية  لتحرير  الجامع  البدرين  ومطلع  البحرين  »مجمع  والثاني:  متداول)2(. 
الدراية«، وهو تفسير كبير شرع فيه، وجعل كتابه: »اإلتقان في علوم القرآن« مقدمًة له، ثم 
فتر عزمه عن إكماله)3(. والثالث: »مفاتيح الغيب«، وهو تفسير ُمسند كبير جدًا، لكنه لم 

ُيكمله)4(.

هبة الله بن عبد الله القفطي الحنفي، المتوفى سنة 997هـ، له: »تفسير القالقل« . 15
اإلخالص  وسورة  الكافرون  سورة  ر  َفسَّ ألنه  بذلك  اه  سمَّ ضخامًا،  سفرًا  أربعين  في 
إلى  وأضافهم  الكل،  جمع  ثم  حدته،  على  مجلد  في  سورة  كل  فردًا،  فردًا  والمعوذتين 

تفسيره)5(.

تفسري السورة الواحدة يف كتاب مستقل:

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المتوفى سنة 606هـ، له التفسير . 1
سورة  تفسير  في  منه  مجلٌد  مجلدًا،  ثالثين  في  مطبوع  الغيب«  »مفاتيح  ى:  الُمَسمَّ الكبير 

الظنون  وكشف   ،)259 )ص:  وي  لألدنه  المفسرين  وطبقات   ،)149/2( للداوودي  المفسرين  )1( طبقات 
لحاجي خليفة )358/1(. 

)2( كشف الظنون لحاجي خليفة )733/1(. 
)3( كشف الظنون لحاجي خليفة )1599/2(، وأبجد العلوم للقنوجي )ص: 684(، واإلتقان في علوم القرآن 

للسيوطي )15/1(، والتحّدث بنعمة الله للسيوطي )ص: 129(. 
)4( التحّدث بنعمة الله للسيوطي )ص: 129(. 
)5( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 402(. 
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الفاتحة فقط)1(. وقيل: إن له تفسيرًا لسورة الفاتحة في مجلد ضخم مستقل عن تفسيره 
اه: »مفاتيح العلوم«)2(. الكبير، سمَّ

سنة . 2 المتوفى  الحنبلي،  الرقي  معالي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
703هـ، له تفسير سورة الفاتحة، في مجلد)3(.

الدمشقي . 3 الحراني  السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي 
الحنبلي، المشهور بابن تيمية، المتوفى سنة 728هـ، له: تفسير سورة يوسف في مجلد 

كبير)4(، وتفسير سورة القلم في مجلد، وتفسير سورة اإلخالص في مجلد)5(.

المالكي . 4 يوسف  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  ركن 
في  ﴿ق﴾،  سورة  تفسير  نها  َدوَّ التي  التصانيف  من  له  738هـ،  سنة  المتوفى  التونسي، 

مجلد)6(.

الفيروزآبادي، . 5 الشيرازي  إبراهيم  بن  محمد  بن  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد 
صاحب: »القاموس المحيط« في اللغة، المتوفى سنة 816هـ، له تفسير سورة الفاتحة، 

في مجلد كبير)7(.

»تنوير . 6 له:  941هـ،  سنة  المتوفى  المغلوي،  محمود  الشيخ  الدين  بدر  بن  محمد 
طبقة  عشر  وأحد  مطالع  وسبعة  مقدمة  على  رتبه  الضحى«،  سورة  تفسير  في  الضحى 

وخاتمة، وجمع فيه لّب ُجّل التفاسير، وحّقق ودّقق فيه)8(.

)1( الوافي بالوفيات للصفدي )254/4(. 
)2( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 214(. 

)3( الوافي بالوفيات للصفدي )313/5(. 
)4( إيضاح المكنون للبغدادي )308/1(. 

)5( فوات الوفيات البن شاكر الكتبي )76/1(. 
)6( الوافي بالوفيات للصفدي )247/1(. 

)7( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 312(. 
)8( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 374، 375(. 
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أفندي، . 7 ببستان  المعروف  الرومي،  التيروي  اآليديني  علي  محمد  بن  مصطفى 
المتوفى سنة 977هـ، من آثاره: »تفسير سورة األنعام«، في مجلد)1(.

سورة . 8 تفسير  له:  997هـ،  سنة  المتوفى  الحنفي،  القفطي  الله  عبد  بن  الله  هبة 
الكافرون وسورة اإلخالص والمعوذتين فردًا فردًا؛ كل سورة في مجلد على حدته)2(.

أبو السرور محمد بن محمد بن محمد البكري، المتوفى سنة 1007هـ، له: تفسير . 9
في  الفتح  سورة  وتفسير  مجلد،  في  الكهف  سورة  وتفسير  مجلدين،  في  األنعام  سورة 

مجلد)3(.

عبد النافع بن عمر الحموي، المتوفى سنة 1016هـ، له: تفسير سورة اإلخالص . 10
في مجلد)4(.

له: . 11 المتوفى سنة 1149هـ،  بعفوي،  المتخلص  الجلوتي،  بن مصطفى  يعقوب 
تفسير سورة يوسف في مجلد)5(.

»مظهر . 12 له:  1297هـ،  سنة  المتوفى  اللكهنوي،  الحنفي  الله  عبد  بن  الله  لطف 
العجائب«؛ وهو تفسير سورة الفاتحة في مجلد ضخم، رّد فيه على الشيعة)6(.

سنة . 13 المتوفى  الحنفي،  الرومي  التوقادي  الخدائي  محمد  الدين  صالح  صالح 
1317هـ، له: »أسهل المناهج في تفسير سورة المعارج«، في مجلد صغير)7(.

الحسين السجاسي الزنجاني، المتوفى سنة 1322هـ، له: تفسير سورة الزمر في . 14
مجلد)8(.

)1( معجم المفسرين لعادل نويهض )678/2(. 
)2( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 402(. 

)3( معجم المفسرين لعادل نويهض )627/2، 628(. 
)4( األعالم للزركلي )171/4(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )335/1(. 

)5( إيضاح المكنون للبغدادي )308/1(، واألعالم للزركلي )202/8(. 
)6( نزهة الخواطر للحسني )1076/7(. 
)7( هدية العارفين للبغدادي )425/1(. 

)8( معجم المفسرين لعادل نويهض )153/1(. 
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بهاء الدين يوسف بن علي، له: تفسير سورة يوسف في مجلد ضخم)1(.. 15

تفسري اآلية الواحدة يف كتاب أو رسالة مستقلة:
عبد السالم بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني المعتزلي، المتوفى سنة 488هـ، . 1

َياطِيُن َعَلى ُمْلِك  َبُعوا َما َتْتُلو الشَّ له مجلدة من تفسيره ]الكبير[ في آية واحدة، وهي: ﴿َواتَّ
ُسَلْيَماَن.. اآلية﴾ ]البقرة: 102[)2(.

سليمان بن أبي القاسم نجاح أبو داود المقرئ، المتوفى سنة 496هـ، له كتاب في . 2
اَلِة اْلُوْسَطى﴾ ]البقرة: 238[، في مجلد)3(. َلَواِت َوالصَّ قوله تعالى: ﴿َحافُِظوا َعَلى الصَّ

المولى عصام الدين أبو الخير أحمد بن المولى مصلح الدين، المشتهر بطاشكبري . 3
زاده، المتوفى سنة 968هـ، له رسالة في تفسير آية الوضوء، ورسالة في تفسير قوله تعالى: 

ِذي َخَلَق َلُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميًعا﴾ ]البقرة: 29[)4(. ﴿ُهَو الَّ
إله داد بن الحميد المندوي، من علماء الهند في القرن العاشر، له رسالة في تفسير . 4

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل... اآلية﴾ ]األحزاب:  ا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ
.)5(]72

آبادي، أحد . 5 النكرنهسوي العظيم  الله األنصاري  الله بن عليم  الله بن سليم  أمين 
قوله  تفسير  في  رسالة  له  1233هـ،  سنة  المتوفى  الهند،  شرق  في  المشهورين  العلماء 

تعالى: ﴿َوَلُكْم فِي اْلِقَصاِص َحَياٌة﴾ ]البقرة: 179[)6(.
سنة . 6 المتوفى  الشافعي،  الحلبي  البكفالوني  الخلوتي  البخشي  محمد  بن  محمد 

1098هـ، له رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى﴾ ]األعلى: 1[)7(.

)1( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 383(. 
)2( الوافي بالوفيات للصفدي )433/18(، ولسان الميزان البن حجر )169/5(. 

)3( معرفة القّراء الكبار للذهبي )469/1(، وطبقات المفسرين للداوودي )213/1، 214(. 
)4( العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم لعلي بن بالي )ص: 339(. 

)5( نزهة الخواطر للحسني )311/1، 312(. 
)6( نزهة الخواطر للحسني )928/3(. 

)7( األعالم للزركلي )65/7(. 
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جوي المالكي، من علماء األزهر بمصر، . 7 يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدِّ
ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾  المتوفى سنة 1365هـ، له رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿اَل ُيْسَأُل َعمَّ

]األنبياء: 23[)1(.

علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل المهائمي الدكني الهندي الحنفي، المتوفى . 8
سنة 835هـ، له رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿الم﴾ ]البقرة: 1[)2(.

القاسم بن علي التونسي، المالكي، الملقب بزيرو التونسي، المتوفى سنة 1215هـ، . 9
ُه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن﴾ ]الصافات: 96[)3(. له رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿َواللَّ

مصطفى بن أحمد الخادمي الرومي الحنفي، المتوفى سنة 1186هـ، له رسالة . 10
في تفسير قوله تعالى: ﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن﴾ ]المؤمنون: 1[)4(.

إعراب اآلية الواحدة يف كتاب أو رسالة مستقلة:

الدمشقي . 1 الحراني  السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي 
الحنبلي، المشهور بابن تيمية، المتوفى سنة 728هـ، له: رسالة في إعراب قوله تعالى: ﴿

إِْن َهَذاِن َلَساِحَراِن﴾ ]طه: 63[)5(.

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي، المتوفى سنة . 2
756هـ، له: التعظيم والمنة في إعراب قوله تعالى: ﴿َلُتْؤِمنُنَّ بِِه َوَلَتنُْصُرنَُّه﴾ ]آل عمران: 
81[)6(، والحكم واألناْه في إعراب قوله وتعالى: ﴿َغْيَر َناظِِريَن إَِناُه﴾ ]األحزاب: 53[)7(.

عالء الدين أبو الحسن علي بن أحمد الشافعي المهائمي الكوكني الهندي، المتوفى . 3

)1( معجم المفسرين لعادل نويهض )742/2(. 
)2( معجم المؤلفين لكحالة )9/7(. 

)3( معجم المؤلفين لكحالة )106/8(. 
)4( معجم المؤلفين لكحالة )238/12(. 

)5( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )363/2(. 
)6( بغية الوعاة للسيوطي )177/2(، وطبقات المفسرين للداوودي )420/1(. 

)7( كشف الظنون لحاجي خليفة )675/1(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )366/1(. 
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سنة 835هـ، له رسالة عجيبة في تخريج وجوه إعراب قوله تعالى: ﴿الم )1( َذلَِك اْلِكَتاُب 
اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقيَن﴾ ]البقرة: 1، 2[)1(.

المتوفى سنة . 4 خسرو،  بمال  المشهور  الحنفي،  الرومي  بن علي  فرامرز  بن  محمد 
885هـ، له: رسالة في إعراب قوله تعالى: ﴿الم )1( َذلَِك اْلِكَتاُب﴾ ]البقرة: 1، 2[)2(.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون . 5
الدمشقي الصالحي الحنفي، المشهور بابن طولون، المتوفى سنة 953هـ، له: تحفة الطالبين 

ِه َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِيَن﴾ ]األعراف: 56[)3(. في إعراب قوله تعالى: ﴿إِنَّ َرْحَمَت اللَّ

محمد علي بن محمد عالن بن ابراهيم البكري الصديقي . 6
المكي الشافعي، المشهور بابن عالن، المتوفى سنة 1057هـ، 
َيْعَلُم َمْن فِي  له: دفع االشتباه في إعراب قوله تعالى: ﴿ُقْل اَل 

َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ اللَُّه﴾ ]النمل: 65[)4(. السَّ

ين أحمد بن محمد بن عمر المصري الخفاجي، . 7 شهاب الدِّ
المتوفى سنة 1069هـ، له: رسالة في إعراب قوله تعالى: ﴿ُثمَّ 
ى ِعنَْدُه.. اآلية﴾ ]األنعام: 2[)5(، ورسالة  َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسمًّ

]مطبوعة[ في إعراب قوله تعالى: ﴿َأَرَأْيَتُكْم﴾ ]األنعام: 40، 47[.
محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي، المتوفى سنة 1103هـ، . 8

ُه َونِْعَم اْلَوِكيُل﴾ ]آل عمران: 173[)6(. له: سواء السبيل إلى إعراب قوله تعالى: ﴿َحْسُبنَا اللَّ

)1( نزهة الخواطر للحسني )261/1(. 
)2( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )502/2(. 

التفسير وعلومه )601/2(، وقد حّققها ونشرها الدكتور زيان  القرآن، مخطوطات  )3( الفهرس الشامل، علوم 
أحمد الحاج إبراهيم ]جامعة البحرين[، في مجلة المورد العراقية، المجلد السابع عشر، 1409 هـ، العدد 

الرابع، )ص:229، 250(. 
)4( مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، برقم: )2680/6(. 

)5( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )702/2(. 
)6( إيضاح المكنون للبغدادي )29/2(، والفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )740/2(. 
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في . 9 تقييد  له:  1227هـ،  سنة  المتوفى  كيران،  ابن  المجيد  عبد  بن  الطيب  محمد 
َما َيْخَشى اللََّه  توجيه رفع اسم الجاللة ونصب العلماء في قراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ

ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾ ]فاطر: 28[)1(.

في . 10 رسالة  له  1249هـ،  سنة  المتوفى  التيروي،  زاده  كاتب  محمد  بن  الله  عبد 
الَِحاِت﴾ ]البقرة: 25[)2(. إعراب قوله تعالى: ﴿َوَعِمُلوا الصَّ

عبد الله بن درويش الركابي السكري، المتوفى سنة 1329هـ، له: فتح الكريم . 11
ِحيِم﴾ ]الفاتحة: 1[، ]النمل: 30[)3(. ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ في إعراب: ﴿بِْسِم اللَّ

عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي الُعْتمي اليماني، المتوفى سنة . 12
َما َسَعى﴾ ]النجم:  إاِلَّ  ْنَساِن  لإِْلِ َلْيَس  1386هـ، له رسالة في إعراب قوله تعالى: ﴿َوَأْن 
39[، ورسالة في إعراب قوله تعالى: ﴿َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبنِيَن﴾ ]القلم: 14[، ورسالة في 

ُة﴾ ]الحاقة: 1، 2[ ونحوه)4(. ُة )1( َما اْلَحاقَّ إعراب قوله تعالى: ﴿اْلَحاقَّ

دقائق إعرابية يف حروف من آيات القرآن:
آَتْيُتُكْم . 1 َلَما  النَّبِيِّيَن  ِميَثاَق  ُه  اللَّ َأَخَذ  ﴿َوإِْذ  تعالى:  قوله  في  الواقعة  )ما(  في  رسالة 

ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة... اآلية﴾ ]آل عمران : 81[، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
المصري الخفاجي، المتوفى سنة 1069هـ)5(.

رسالة في إعراب قوله تعالى: ﴿َأَرَأْيَتُكْم﴾ ]األنعام : 40 ، 47[)6(، لشهاب الدين . 2
أحمد بن محمد بن عمر المصري الخفاجي، المتوفى سنة 1069هـ.

رسالة في إعراب )باء( البسملة، لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الصالحي . 3

)1( إتحاف المطالع البن سودة )108/1(. 
)2( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )806/2(. 
)3( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )826/2(. 

)4( جميع الرسائل الثالث مطبوعة ضمن آثار الشيخ العالمة عبد الرحمن بن يحي المعلمي )253/7، 279(. 
)5( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )703/2(. 

)6( مطبوعة ضمن مجموعة رسائل في النحو، مكتبة اآلداب، القاهرة، 2003م. 
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الدمشقي النابلسي، المتوفى سنة 1143هـ)1(.

رسالة في تحقيق االستثناء في قوله تعالى: ﴿َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى )2( إاِلَّ . 4
َتْذِكَرًة لَِمْن َيْخَشى﴾ ]طه : 2 ، 3[، لمحمد بن عمر بن عثمان الدارندي الرومي الحنفي، 

المتوفى سنة 1152هـ)2(.

رسالة في تحقيق كلمة )ِمْن( في قوله تعالى: ﴿َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم﴾ ]نوح : 4[، . 5
هل هي تبعيضية أم زائدة؟ ليوسف بن محمد ابن أبي اللطف)3(.

من ألَّف يف تفسري القرآن الكريم ثالثة تفاسري فأكثر:

له: . 1 458هـ،  سنة  المتوفى  النيسابوري،  أحمد  ابن  الطيب  أبي  الله  عبد  بن  علي 
و»التفسير  مجلدًا،  عشر  أحد  األوسط«  و»التفسير  مجلدًا،  ثالثين  في  الكبير«  »التفسير 

الصغير« في ثالثة مجلدات)4(.

علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة 468هـ، له: التفاسير . 2
الثالثة المشهورة: البسيط، والوسيط، والوجيز، ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه 

الثالثة)5(.

الحافظ الكبير أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر . 3
تصانيفه:  من  535هـ،  سنة  المتوفى  نَّة،  السُّ بقوام  الملقب  األصبهاني،  الطلحي  التيمي 
التفسير  في  »المعتمد«  كتاب  وله  »الجامع«،  اه:  ثالثين مجلدًا، سمَّ في  الكبير«  »التفسير 
عشر مجلدات، و»اإليضاح« في التفسير أربع مجلدات، و»الموضح« في التفسير ثالث 

مجلدات، وكتاب التفسير باللسان األصبهاني عدة مجلدات)6(.

)1( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )755/2(. 
)2( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )760/2(. 
)3( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )646/2(. 

)4( معجم المفسرين لعادل نويهض )367/1(. 
)5( طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 78، 79(، وطبقات المفسرين للداوودي )395/1(. 

)6( طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 37، 38(. 
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محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي، المتوفى سنة 655هـ، له: . 4
»التفسير الكبير« يزيد على عشرين مجلدًا، و»األوسط« في عشرة مجلدات، و »الصغير« 

في ثالثة مجلدات)1(.

ثالثة . 5 له  المتوفى سنة 911هـ،  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  ين عبد  الدِّ جالل 
لة؛ األول: »ترجمان القرآن في التفسير المسند«، وهو تفسير ُمسند عن رسول  تفاسير ُمطوَّ
ا رأى قصور  الله صلى الله عليه وسلم، لخصه في: »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«، لمَّ
أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في االقتصار على متون األحاديث، وهذا األخير مطبوع 
وتقرير  الرواية  لتحرير  الجامع  البدرين  ومطلع  البحرين  »مجمع  والثاني:  متداول)2(. 
الدراية«، وهو تفسير كبير شرع فيه، وجعل كتابه: »اإلتقان في علوم القرآن« مقدمًة له، ثم 
فتر عزمه عن إكماله)3(. والثالث: »مفاتيح الغيب«، وهو تفسير ُمسند كبير جدًا، لكنه لم 

ُيكمله)4(.

بعد . 6 المتوفى  المصري،  الصوفي  البكري  الحسن  أبو  العارفين  تاج  شيخ اإلسالم 
سنة 950هـ، من تصانيفه تفاسيره الثالثة: أصغر وأوسط وأكبر)5(.

ي العامري الشافعي، المتوفى تقريبًا . 7 ين محمد بن رضي الدين محمد الَغزِّ بدر الدِّ
سنة 984هـ، من أشهر تصانيفه التفاسير الثالثة: المنثور والمنظومان، وأشهرها: المنظوم 

الكبير، في مائة ألف بيت وثمانين ألف بيت)6(.

الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي )ت: 1436هـ(، له: »التفسير المنير . 8
ثالثة  في  الوسيط«  و»التفسير  مجلدًا،  عشر  سبعة  في  والمنهج«  والشريعة  العقيدة  في 

)1( طبقات المفسرين للداوودي )174/2(، معجم المفسرين لعادل نويهض )560/2(. 
)2( كشف الظنون لحاجي خليفة )733/1(. 

)3( كشف الظنون لحاجي خليفة )1599/2(، وأبجد العلوم للقنوجي )ص: 684(، واإلتقان في علوم القرآن 
للسيوطي )15/1(، والتحّدث بنعمة الله للسيوطي )ص: 129(. 

)4( التحّدث بنعمة الله للسيوطي )ص: 129(. 
)5( طبقات المفسرين لألدنه وي )ص: 379، 380(. 

)6( الكواكب السائرة للغزي )6/3(. 
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مجلدات، و»التفسير الوجيز« في مجلد واحد على هامش المصحف.

الشيخ محمد علي الصابوني، له: »صفوة التفاسير« وهو أشهر ُكُتبه، و»التفسير الواضح . 9
ة التفاسير«؛ وهو تفسير مختصر على هامش المصحف. وله غير ذلك: مختصر  ر«، و»ُدرَّ الميسَّ
تفسير الطبري، ومختصر تفسير ابن كثير، وروائع البيان في تفسير آيات األحكام، وقبس من نور 

القرآن الكريم، وإيجاز البيان في سور القرآن، والتبيان في علوم القرآن، وغير ذلك.

َمْن ألَّف يف تفسري القرآن من امللوك:
الزيدية . 1 أئمة  من  الحق،  إلى  الهادي  اإلمام  ي،  سِّ الرَّ القاسم  بن  الحسين  بن  يحيى 

الُعلماء في اليمن، المتوفى سنة 298هـ، له: تفسير القرآن الكريم)1(، في ستة أجزاء)2(.
الناصر أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين العلوي . 2

سنة  المتوفى  بطبرستان،  العلوية  الدولة  ملوك  ثالث  باألطروش،  المعروف  الهاشمي، 
304هـ، من كتبه: »تفسير القرآن« في مجلدين، احتج فيه بألف بيت من ألف قصيدة)3(.

ي، اإلمام المرتضي لدين . 3 سِّ أبو القاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم الرَّ
الله، من أئمة الزيدية الُعلماء في اليمن، المتوفى سنة 310هـ، له: تفسير القرآن الكريم، 

في سبعة أجزاء)4(.
المعروف . 4 الطالبي،  الحسني  عيسى  بن  محمد  بن  الحسين  بن  الناصر  الفتح  أبو 

بالديلمي، من أئمة الزيدية في اليمن، المتوفى سنة 444هـ، له: »العهد األكيد في تفسير 
القرآن المجيد«)5(، في أربعة أجزاء. وله: »البرهان في تفسير غريب القرآن)6(«)7(.

)1( مخطوط بمكتبة الجامع، صنعاء، برقم: )518، 519( تفسير. 
)2( حكام اليمن المؤلفون المجتهدون لعبد الله الحبشي )ص: 21، 27(. 

)3( األعالم للزركلي )200/2(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )142/1(. 
)4( حكام اليمن المؤلفون المجتهدون لعبد الله الحبشي )ص: 46، 48(. 

)5( مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير، صنعاء، برقم: )59( تفسير، في )360( ورقة. 
نفسها  المكتبة  في  أخرى  ونسخة  ورقة.   )230( في  تفسير،   )81( برقم:  صنعاء،  الجامع،  بمكتبة  )6( مخطوط 

برقم: )247( تفسير، في )140( ورقة. 
)7( األعالم للزركلي )347/7(، وحكام اليمن المؤلفون المجتهدون لعبد الله الحبشي )ص: 69، 17(. 
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محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة التجيبي األندلسي، الملك المظفر، أبو بكر . 5
ابن األفطس، من ملوك الطوائف، المتوفى سنة 461هـ، له: »تفسير القرآن«)1(.

األنباري . 6 الطاهر  أبو  ين  الدِّ أثير  بنان،  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد 
ا زالت دولتهم  المصري، األمير ذي الرياستين، تّولى ديوان النظر في الدولة الفاطمية، فلمَّ
ين األيوبي، ولي اإلسكندرية وتنيس وغير ذلك، ثم انتقل إلى  على يد السلطان صالح الدِّ
اليمن ووزر لسيف اإلسالم طغتكين بن أيوب، المتوفى بالقاهرة سنة 596هـ. له: »تفسير 

القرآن المجيد«)2(.
محمد بن المطهر بن يحيى، اإلمام المهدي لدين الله، من أئمة الزيدية في اليمن، . 7

المتوفى سنة 728هـ، له: »جامع تفسير القرآن«، و»عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ 
من القرآن)3(«)4(.

أبو العباس أحمد المنصور بن محمد الشيخ المهدي بن عبد الله )القائم بأمر الله( . 8
السعدي، المعروف بالذهبي، من ملوك دولة األشراف السعديين بمراكش، المتوفى سنة 
1012هـ، له: حاشية على الكشاف. كما أصدر أمرًا بجمع تفسير اإلمام ابن عرفة التونسي، 

من تقاييد تلميذيه البسيلي والسلوي؛ وهذا يدلُّ على اهتمامه بعلم التفسير)5(.
القاسم بن محمد بن علي، المنصور بالله، من أئمة الزيدية في اليمن، المتوفى سنة . 9

1029هـ، له: »تفسير القرآن)6(«)7(.

)1( معجم المفسرين لعادل نويهض )801/2(. 
)2( معجم المفسرين لعادل نويهض )613/2، 614(. 

)3( مخطوط بمكتبة الجامع، صنعاء، برقم: )192( تفسير، في )154( ورقة. ونسخة أخرى في مكتبة األمبروزيانا 
)163 و B 39(، في )168( ورقة. 

 ،127 )ص:  الحبشي  الله  لعبد  المجتهدون  المؤلفون  اليمن  وحكام   ،)104  ،103/7( للزركلي  )4( األعالم 
 .)131 ،130

)5( التفسير والمفسرون بالمغرب األقصى لسعاد أشقر )ص: 88(. 
)6( مخطوط بمكتبة الجامع، صنعاء، ضمن مجموع برقم: )66( الكتب المصادرة، الموجود منه جزء فيه تفسير 

سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء وبعض من سورة المائدة. 
)7( حكام اليمن المؤلفون المجتهدون لعبد الله الحبشي )ص: 229، 239(. 
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أبو المعالي زيدان بن أحمد )المنصور بالله( بن محمد الشيخ المهدي بن عبد . 10
الله )القائم بأمر الله( السعدي، من ملوك دولة األشراف السعديين بمراكش، المتوفى سنة 

1037هـ، من آثاره: »تفسير القرآن«)1(.

محمد بن إسماعيل بن القاسم بن محمد، اإلمام المؤيد بالله، من أئمة الزيدية في . 11
اليمن، المتوفى سنة 1097هـ. له: تفسير المؤيد بالله)2(.

َمْن ألَّف يف تفسري القرآن من األمراء:

أبو يحيى محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح . 1
واليًا  كان  أهل سرقسطة،  من  العلماء،  من  أندلسي  واٍل  المتوفى سنة 419هـ.  التجيبي، 
على وشقة )في شمال شرقي األندلس(، له: »مختصر في غريب القرآن«)3(، استخرجه من 

ة)4(. تفسير الطبري، ورواه عنه ابنه أبو األحوص معن بن محمد أمير الَمِريَّ

نشوان بن سعيد الحميري، أمير من العلماء، اختاره أهل جبل صبر من اليمن أميرًا . 2
عليهم، المتوفى سنة 573هـ. له: »التبيان في تفسير القرآن«)5(.

عبيد الله خان بن محمود سلطان األوزبكي، من أمراء األتراك في ما وراء النهر، . 3
المتوفى سنة 976هـ، له: »الفوائد الخاقانية العبيدية«، في التفسير)6(.

محمد بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي الحسني، أمير يماني، من أعيان . 4
الدولة المتوكلية، المتوفى سنة 1067هـ. له: »منتهى المرام شرح آيات األحكام«، وهي 

مئتان ونيف وعشرون آية)7(.

)1( معجم المفسرين لعادل نويهض )199/1(، والتفسير والمفسرون بالمغرب األقصى لسعاد أشقر )ص: 77(. 
)2( حكام اليمن المؤلفون المجتهدون لعبد الله الحبشي )ص: 257، 258(. 

)3( مطبوع في الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980م. 
)4( معجم المفسرين لعادل نويهض )475/2، 476(. 

)5( معجم المفسرين لعادل نويهض )699/2(. 
)6( معجم المفسرين لعادل نويهض )341/1(. 

)7( األعالم للزركلي )102/6، 103(، ومعجم المفسرين لعادل نويهض )522/2(، وذكرا أنه مطبوع. 
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منعم خان المراد آبادي الحنفي، من أمراء الهند، المتوفى سنة 1201هـ، له: »تفسير . 5
القرآن« بالفارسية)1(.

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، . 6
َب بنواب  كن )جهان بيكم(، وُلقِّ ج بملكة إقليم الدِّ استوطن بهوبال، واستوزر وناب، وتزوَّ
عالي الجاه أمير الملك بهادر، المتوفى سنة 1307هـ. له: »فتح البيان في مقاصد القرآن« 
تفسير مطبوع في عشرة أجزاء، »و»نيل المرام من تفسير آيات األحكام« مطبوع، و»خالصة 

الكشاف« في إعراب القرآن، مطبوع)2(.

َمْن ألَّف يف تفسري القرآن من الوزراء:

أبو الحسن علي بن عيسى بن داود ابن الجراح البغدادي الحسني، المتوفى سنة . 1
334هـ. وزير من العلماء الرؤساء من أهل بغداد، وزر للخليفة المقتدر بالله العباسي. له: 

»معاني القرآن وتفسيره«)3(.

الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد، أبو القاسم المغربي، المعروف . 2
بالوزير المغربي، المتوفى سنة 418هـ. له امالءات عدة في تفسير القرآن العظيم وتأويله)4(.

أبي . 3 بابن  المعروف  الصنعاني،  صالح  بن  أحمد  بن  محمد  بن  صالح  بن  أحمد 
المهدي  اإلمام  القضاء، وأقرأ أوالد  المتوفى سنة 1092هـ. عالم زيدي، ولي  الرجال، 
العباس بن الحسن. قال الشوكاني: ارتفعت درجته عند اإلمام، وكان ُيجالسه ويحادثه، 
ورفع منزلته حتى كان تارة بمنزلة الوزير، وأخرى بمنزلة المشير. له: حاشية على تفسير 

الكشاف للزمخشري)5(.

)1( معجم المفسرين لعادل نويهض )689/2(. 
)2( معجم المفسرين لعادل نويهض )539/2(. 
)3( معجم المفسرين لعادل نويهض )372/1(. 
)4( معجم المفسرين لعادل نويهض )156/1(. 

)5( معجم المفسرين لعادل نويهض )41/1(. 
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ملك اشتهر بالعناية بالتفسري، والتأليف فيه:

السلطان أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي الحسني، من 
العلماء،  المتوفى سنة 1238هـ، سلطان  العلويين في مراكش،  سالطين دولة األشراف 

وعالم السالطين، جمع بين الملك والعلم. من آثاره في التفسير:

ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن﴾ ]البقرة: 47[.. 1 تقييد على آية: ﴿َوَأنِّي َفضَّ

ِذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما َلُهْم بِِه ِمْن . 2 رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿َوإِنَّ الَّ
ُه إَِلْيِه﴾ ]النساء: 157، 158[. َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا )157( َبْل َرَفَعُه اللَّ ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ

رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّى َأْلَقى . 3
ْيَطاُن فِي ُأْمنِيَّتِِه﴾ ]الحج: 52[. الشَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل . 4 ا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل﴾ ]األحزاب: 72[. ْنَساُن إِنَّ َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوَحَمَلَها اإْلِ

رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿َوَلْو َنَشاُء َلَجَعْلنَا ِمنُْكْم َماَلِئَكًة فِي اأْلَْرِض َيْخُلُفوَن﴾ . 5
]الزخرف: 60[.

من كان يروي التفسري وُيقرؤه من امللوك واألمراء:

الرحمن . 1 بن عبد  أحمد  بن  بن محمد  أبو األحوص معن 
بن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح التجيبي األندلسي، أول 
ة من بني صمادح التجيبيين في عهد ملوك الطوائف،  أمراء الَمِريَّ
غريب  في  والده  مختصر  يروي  كان  443هـ.  سنة  المتوفى 

القرآن)1(، المستخرج من تفسير الطبري)2(.
أبو يحيى محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجيبي األندلسي، صاحب المرّية . 2

)1( مطبوع في الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980م. 
)2( معجم المفسرين لعادل نويهض )475/2، 476(.
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»مختصر  يروي:  كان  484هـ،  سنة  المتوفى  األندلس،  بالد  من  والصمادحية،  وبجانة 
ه أبي يحيى محمد بن صمادح التُِّجيبي)1(. تفسير الطبري« لَجدِّ

فارس . 3 ملوك  من  اليزدي،  مظفر  بن  محمد  بن  شجاع  شاه  المظفر  الدين  جالل 
وكرمان وكردستان، المتوفى سنة 787هـ، قال ابن حجر: اشتغل بالعلم واشتهر بحسن 

الفهم ومحبة العلماء، وكان ُيقرىء »الكشاف«، وكتب منه نسخة بخطه الفائق)2(.

أن يشرتط امُلَفرسِّ أالَّ يذكر شيئًا ذكره املفرسون قبله!
أبو محمد روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي الصوفي، المتوفى سنة 606هـ، له: . 1

»عرائس البيان في حقائق القرآن«، وهو تفسير على طريقة أهل التصوف، قال في مقدمته: 
صنفته موجزًا، مخففًا، ال إطالة فيه، وال إمالل، وذكرت ما سنح لي من حقيقة القرآن، ولطائف 

رها المشايخ)3(! البيان، بألفاظ لطيفة، وعبارات شريفة. وربما ذكرُت تفسير آية لم ُيَفسِّ
ثم . 2 الدكالي  الرحيم  عبد  بن  يحيى  بن  الواحد  عبد  بن  علي  بن  محمد  أمامة  أبو 

للقرآن،  تفسير  كتابة  في  شرع  763هـ.  سنة  المتوفى  اش،  النَّقَّ بابن  المشهور  المصري، 
وكانت  الصفدي:  قال  تقدمه!  ممن  أحد  تفسير  من  كتاب  عن  حرفًا  فيه  ينقل  أالَّ  والتزم 

طريقته في التفسير غريبة، ما رأيت له في ذلك نظيرًا)4(.
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، المشهور بابن عابدين، المتوفى سنة . 3

1252هـ، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره. له: حواش على تفسير البيضاوي، 
التزم فيها أالَّ يذكر شيئًا ذكره المفسرون)5(!

التفسري بالقراءات العرش:

منشورات  العشر؛ وهو مجموعة رسائل علمية من  القرآنية  بالقراءات  القرآن  تفسير 

)1( األعالم للزركلي )106/7(. 
)2( معجم المفسرين لعادل نويهض )225/1(. 

)3( كشف الظنون لحاجي خليفة )1131/2(. 
)4( الدرر الكامنة البن حجر )71/4، 72(. 

)5( حلية البشر البن البيطار )1230/3(، واألعالم للزركلي )42/6(. 
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الجامعة اإلسالمية بغزة، بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين، مطبوع في ثالثة عشر جزءًا.

نموذج من التفسري:

ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]يوسف : 12[؛ فقوله  قال تعالى: ﴿َأْرِسْلُه َمَعنَا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإِنَّ
تعالى: ﴿َيْرَتْع﴾ قرأها نافع وأبو جعفر بالياء وكسر العين، وقرأها ابن كثير بالنون مع كسر 
وابن عامر  أبو عمرو  الحالين بخلف عنه، وقرأها  في  آخرها  في  ياًء  قنبل  وأثبت  العين، 
بالنون مع سكون العين، وقرأها الباقون بالياء مع سكون العين. ثم قام الباحث ببيان المعنى 
الرتع؛ وهو االتساع في  السابقة، وأن: ﴿َيْرَتْع﴾ و﴿َنْرَتْع﴾ أصلها من  للقراءات  اللغوي 
ر اآلية، وَبيَّن العالقة  َفسَّ المأكل. وأن: ﴿َيْرَتِع﴾ و﴿َنْرَتِع﴾ أصلها من رعي الماشية. ثم 

التفسيرية بين القراءات، وجمع بينها في اآلية لبيان المعنى)1(.

اختيار العناوين املسجوعة يف تفسري اآليات:

ظاهرة  سمة  والرسائل  الكتب  عناوين  في  السجع  كان 
وال  قريب،  عهد  إلى  المؤلفين  من  الكثير  لدى  وُمتفشيَّة 
ولكن  لكثرته.  ذلك؛  مثل  أتتبع  أن  الموضوع  هذا  في  أريد 
بشكل واضح، ومن  منه  المؤلفين  بعض  إكثار  نظري  لفت 
المكثرين منه في علوم القرآن، وخصوصًا في رسائل تفسير 
اآليات: اإلمام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، 

المتوفى سنة 1033هـ، ومن مؤلفاته على هذا النمط، ما يلي:

الَِحاِت َأنَّ َلُهْم . 1 ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِر الَّ الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿َوَبشِّ
َجنَّاٍت﴾ ]البقرة : 25[.

َعَلى . 2 ﴿َحافُِظوا  تعالى:  قوله  في  الواردة  الوسطى  الصالة  بيان  في  الموطا  اللفظ 
اَلِة اْلُوْسَطى﴾ ]البقرة : 238[. َلَواِت َوالصَّ الصَّ

)1( تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر )89/5، 90، 91(. 
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َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس﴾ ]آل عمران : 96[.. 3 إحكام األساس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ َأوَّ

توقيف من كان عارفًا مؤمنًا على قوله تعالى: ﴿َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا﴾ ]آل عمران : . 4
.]97

ُه َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب﴾ . 5 إتحاف ذوي األلباب في قوله تعالى: ﴿َيْمُحو اللَّ
]الرعد : 39[.

قول . 6 على  الكالم  في  وعقيان  وجواهر  لؤلؤ  ونفائس  الحسان  الحور  من  عرائس 
ْحَساِن﴾ ]النحل : 90[)1(. َه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ ان: ﴿إِنَّ اللَّ يَّ الملك الذَّ

تفاسري وحواٍش مطبوعة اشتهرت بأسامء مؤلفيها، وأسامؤها)2(:

بع المثاني.. 1 تفسير اآللوسي = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ

تفسير ابن البارزي = البستان في تفسير القرآن.. 2

ف اآليات والنبأ . 3 الكتاب الحكيم وَتَعرُّ تدبُّر  إلى  تنبيه األفهام  جان =  َبرَّ ابن  تفسير 
ف على اآليات واألنباء العظام. العظيم، أو: تنبيه األفهام إلى تدبُّر الكتاب والتََّعرُّ

تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن.. 4

تفسير ابن ُجَزي = التسهيل لعلوم التنزيل.. 5

تفسير ابن الجوزي = زاد المسير في علم التفسير.. 6

تفسير ابن حيان = البحر المحيط.. 7

تفسير ابن سعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنَّان.. 8

تفسير ابن سعدي ]المختصر[ = تيسير اللطيف المنَّان في خالصة تفسير القرآن.. 9

تفسير ابن عادل = اللباب في علوم الكتاب.. 10

)1( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )676/2، 677(. 
ر.  )2( مرتبة ألفبائيًا دون النظر إلى عصر الُمَفسِّ
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تفسير ابن عاشور = التحرير والتنوير.. 11

تفسير ابن عجيبة = البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.. 12

تفسير ابن عربي ]الصوفي[ = عجائب العرفان في تفسير إيجاز البيان في الترجمة . 13
عن القرآن.

تفسير ابن العربي ]المالكي[ = أحكام القرآن.. 14

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.. 15 تفسير ابن عطية = الُمَحرَّ

نَّة واآلثار وباألسلوب الحديث.. 16 تفسير ابن قاسم = تفسير القرآن بالقرآن والسُّ

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم.. 17

ّر اللقيط من البحر المحيط.. 18 تفسير ابن مكتوم = الدُّ

تفسير ابن وهب = الواضح في تفسير القرآن الكريم.. 19

تفسير أبو زهرة = زهرة التفاسير.. 20

ليم إلى مزايا الكتاب الكريم.. 21 تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السَّ

تفسير األشقر ]عمر[ = المعاني الحسان في تفسير القرآن.. 22

تفسير األشقر ]محمد[ = زبدة التفسير.. 23

تفسير األمرتسري = تفسير القرآن بكالم الرحمن.. 24

تفسير األمير الصنعاني = مفاتح الرضوان في تفسير الذكر باآلثار والقرآن.. 25

تفسير اإليجي = جامع البيان في تفسير القرآن.. 26

تفسير البغوي = معالم التنزيل.. 27

رر في تناسب اآليات والسور.. 28 تفسير البقاعي = نظم الدُّ

يقي = الواضح الوجيز في تفسير القرآن العزيز.. 29 دِّ تفسير البكري الصِّ

تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل.. 30
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تفسير البيطار = كشف الواردات اإللهية في التفسير على طريقة الصوفية.. 31

تفسير التليدي = الجواهر والآللئ المصنوعة في تفسير القرآن العظيم باألحاديث . 32
الصحيحة المرفوعة.

تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن.. 33

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان.. 34

تفسير الجزائري = أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير.. 35

ر ودقائق التََّدبُّر.. 36 تفسير َحَبنَّكة الميداني = معارج التََّفكُّ

اد اليمني = كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل.. 37 تفسير الحدَّ

ي البروسوي = روح البيان في تفسير القرآن.. 38 تفسير َحقِّ

تفسير الحمزاوي = ُدرُّ األسرار.. 39

تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل.. 40

تفسير الخزرجي = نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه.. 41

الُمنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني . 42 السراج  الشربيني =  الخطيب  تفسير 
كالم ربنا الحكيم الخبير.

تفسير دروزة = التفسير الحديث.. 43

تفسير الدوسري = صفوة اآلثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم.. 44

تفسير الرازي = التفسير الكبير، أو: مفاتيح الغيب.. 45

تفسير الرسعني = رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز.. 46

تفسير روزبهان البقلي = عرائس البيان في حقائق القرآن.. 47

تفسير الزحيلي ]الصغير[ = التفسير الوجيز.. 48

تفسير الزحيلي ]األوسط[ = التفسير الوسيط.. 49
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تفسير الزحيلي ]الكبير[ = التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج.. 50

التنزيل وعيون األقاويل في . 51 اف عن حقائق غوامض  الَكشَّ َمْخَشِري =  الزَّ تفسير 
وجوه التأويل.

تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان.. 52

ى = األساس في التفسير.. 53 تفسير سعيد َحوَّ

تفسير السلمي = حقائق التفسير.. 54

تفسير السمرقندي = بحر العلوم.. 55

تفسير َسيِّد طنطاوي = التفسير الوسيط للقرآن الكريم.. 56

تفسير َسيِّد قطب = في ظالل القرآن.. 57

تفسير السيواسي = عيون التفاسير للفضالء السماسير.. 58

ر المنثور في التفسير بالمأثور.. 59 تفسير السيوطي = الدُّ

تفسير الشنقيطي = أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.. 60

تفسير الشهرستاني = مفاتيح األسرار ومصابيح األبرار.. 61

راية من علم التفسير.. 62 واية والدِّ تفسير الشوكاني = فتح القدير الجامع بين فني الرِّ

تفسير الصابوني = صفوة التفاسير.. 63

يق حسن خان الَقنُّوجي = فتح البيان في مقاصد القرآن.. 64 تفسير ِصدِّ

تفسير طنطاوي جوهري = الجواهر في تفسير القرآن الكريم.. 65

تفسير عبد الحميد كشك = في رحاب التفسير.. 66

َور.. 67 رر في تفسير اآلي والسُّ تفسير عبد القاهر الجرجاني = َدْرُج الدُّ

تفسير العدوي = التسهيل لتأويل التنزيل.. 68

تفسير الغزنوي = تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء.. 69
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تفسير الفراهي = نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان.. 70

تفسير الفرماوي = السهل المفيد في تفسير القرآن المجيد.. 71

تفسير الفيروزآبادي = بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز.. 72

تفسير القاسمي = محاسن التأويل.. 73
تفسير القرطبي = الجامع ألحكام القرآن.. 74

تفسير القطَّان = تيسير التفسير.. 75
تفسير القشيري = لطائف اإلشارات.. 76

 تفسير الكازروني = الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم.. 77

اب = ُنَكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم واألحكام.. 78 تفسير الَكَرجي القصَّ
تفسير الكرماني = غرائب التفسير وعجائب التأويل.. 79

تفسير الكواشي الصغير = التلخيص في تفسير القرآن العزيز.. 80

ر.. 81 ر وتذكرة المتبصِّ تفسير الكواشي الكبير = تبصرة المتذكِّ

تفسير الكوراني = غاية األماني في تفسير الكالم الرباني.. 82
تفسير الماوردي = النكت والعيون.. 83
تفسير محمد رشيد رضا = تفسير المنار.. 84
تفسير مخلوف = صفوة البيان لمعاني القرآن.. 85
تفسير مكي بن أبي طالب = الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره . 86

وأحكامه وُجَمل من فنون علومه.

تفسير ُمالَّ حويش = بيان المعاني.. 87
تفسير ُمالَّ علي قاري = أنوار الفرقان في أسرار القرآن.. 88

تفسير المنصوري = المقتطف من عيون التفاسير.. 89

تفسير المهايمي = تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن.. 90
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تفسير المهدوي = التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل.. 91

ين داية الرازي = بحر الحقائق والمعاني في تفسير السبع المثاني، . 92 تفسير نجم الدِّ
أو = التأويالت النجمية.

تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل.. 93

تفسير نووي الجاوي = التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه محاسن . 94
التأويل)1(، أو: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد)2(.

تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان.. 95

تفسير الواحدي الصغير = الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.. 96

تفسير الواحدي األوسط = الوسيط.. 97

تفسير الواحدي الكبير = البسيط.. 98

تفسير الوزير المغربي = المصابيح في تفسير القرآن العظيم.. 99

حاشية األجهوري على الجاللين =  الكوكبين النيرين في َحلِّ ألفاظ الجاللين.. 100
حاشية برغش على الجاللين = هداية الموحدين على تفسير الجاللين.. 101
الجاللين . 102 تفسير  بتوضيح  اإللهية  الفتوحات   = الجاللين  على  الَجَمل  حاشية 

للدقائق الخفية.
القندهاري على الجاللين = كشف المحجوَبْين على تفسير . 103 الله  حاشية سعد 

الجاللين.
حاشية سالم الله الدهلوي على الجاللين = الكمالين على الجاللين.. 104
حاشية السيوطي على البيضاوي = نواهد األبكار وشوارد األفكار.. 105
حاشية الشاهجهانبوري على الجاللين = الزاللين على تفسير الجاللين.. 106

)1( كما هو مثبت على غالف الطبعة األولى من نشرة المطبعة العثمانية، سنة 1305هـ. 
)2( هذه التسمية اختارها المؤلف لموافقة تاريخ تأليفه. 
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هاب على البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الراضي.. 107 حاشية الشِّ

ْيب.. 108 اف = فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّ ْيبِي على الَكشَّ حاشية الطِّ

حاشية الَعُطوفي على البيضاوي = مرآة التأويل فيما هو أنموذج التعويل.. 109

ة العينين على تفسير الجاللين.. 110 حاشية كنعان على الجاللين = ُقرَّ

تفسير . 111 على  الحرمين  أنوار   = الجاللين  على  العطاري  فاروق  محمد  حاشية 
الجاللين.

حاشية ُمالَّ علي قاري على الجاللين = الجمالين على الجاللين.. 112

ه: .. هو وأبوه وَجدُّ ُمَفرسِّ ابن ُمَفرسِّ ابن ُمَفرسِّ

إبراهيم )ت: 1213ه( بن محمد )ت: 1182هـ( بن  علي )ت بعد: 1217هـ( بن 
ه. إسماعيل الصنعاني، المشهور بابن األمير، كأبيه وَجدِّ

علي ]االبن[ له: تفسير القرآن بالقرآن)1(.

إبراهيم ]األب[ له: فتح الرحمن في تفسير القرآن بالقرآن)2(.

[ له: مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر باآلثار والقرآن)3(. محمد ]الَجدُّ
نساء هلن تفاسري مطبوعة:

عائشة محمد علي عبد الرحمن، المعروفة ببنت الشاطئ، أستاذة جامعية وباحثة . 1
رة وكاتبة مصرية، المتوفاة سنة 1419هـ. لها: »التفسير البياني للقرآن الكريم«)4(.  ومفكِّ
للقرآن  البياني  و»اإلعجاز  اإلنسان«،  وقضايا  »القرآن  القرآن:  علوم  في  ذلك  غير  ولها 

الكريم«.

زينب محمد الغزالي، داعية إسالمية مصرية، المتوفاة سنة 1426هـ. لها: »نظرات . 2

)1( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )797/2(. 
)2( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )796/2(. 
)3( الفهرس الشامل، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه )775/2(. 

)4( دار المعارف، القاهرة، 1962م. 
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في كتاب الله« في مجلدين)1(.

صبري؛ . 3 عكرمة  الشيخ  زوج  وهي  فلسطينية،  إسالمية  داعية  صبري،  هاشم  نائلة 
الفلسطينية.  يار  خطيب المسجد األقصى، وُمفتي الُقدس والدِّ
القرآن« في أحد عشر مجلدًا)2(. ولها غير  لنور  »المبصر  لها: 
ذلك في علوم القرآن: »تجويد آيات الرحمن في تالوة القرآن«، 
و»في ظالل آية«، و»أحسن القصص.. قصص القرآن الكريم«.

لها: . 4 مصرية،  إسالمية  داعية  الشربيني،  إبراهيم  فوقية 
»تيسير التفسير« في أربعة مجلدات)3(.

فاطمة كريمان عبد اللطيف حمزة، إعالمية مصرية. لها: . 5
»اللؤلؤ والمرجان في تفسير القرآن« في ثالثة مجلدات)4(.

»التوضيح . 6 لها:  الشمري،  الرزاق  عبد  فارس  ماجدة 
والبيان في تفسير القرآن« في ثمانية مجلدات)5(.

كاتبة . 7 ام،  باللحَّ الشهير  د،  الُمنَجِّ سعدي  محمد  حنان 
هدي  و»من  البقرة«)6(،  هدي سورة  »من  لها:  وباحثة سورية. 

التوبة«)9(، و»أضواء  النساء«)8(، و»تفسير سورة  آل عمران«)7(، و»من هدي سورة  سورة 

)1( صدر المجلد األول عن دار الشروق، القاهرة، 1994م، وتوقفت الدار عن إكمال نشره. ثم صدر كاماًل في 
مجلدين عن دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، 2010م. 

)2( مطبعة الرسالة المقدسية، القدس، 2003م. 
)3( مكتبة اإليمان، القاهرة، 2008م. 

)4( مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2010م. 
ان، األردن، 2013م.  )5( دار النور المبين، عمَّ

)6( دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، 1989م. 
)7( دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، 1989م. 
)8( دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، 1989م. 

)9( دار الفكر المعاصر، دمشق، 2007م. 
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وتأمالت من سورة طه«)1(، و»من هدي سورة النور«)2(، و»أضواء على سورة لقمان«)3(، 
منزلة  في  و»تأمالت  األحزاب«)5(،  سورة  في  و»تأمالت  يس«)4(،  سورة  على  و»أضواء 

المرأة في القرآن الكريم«)6(.

* * *

)1( دار إيالف، بريطانيا، 1994م. 
)2( مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، 1994م. 

)3( دار الثقافة للجميع، دمشق، 1984م. 
)4( دار الثقافة للجميع، دمشق، 1979م 

)5( مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، 1995م. 
)6( دار اآلفاق واألنفس، دمشق، 1996م. 



مُنْتًَقى لَطِيٌف مِن كِتاِب:

تَف« ُّ وادِر والن َّ »الن

جمع الإمام الحافظ

أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان

المعروف بـأبي الشيخ الأصبهاني

)ت٣٦9هـ( ♫

انتقاه:

محمد مختار



363

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

تَف« ُّ وادِر والن َّ مُنْتًَقى لَطِيٌف مِن كِتاِب: »الن
للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان

المعروف بـأبي الشيخ الأصبهاني )ت٣٦9هـ( ♫

محمد مختار

كتاب »النوادر والنتف« من الكتب الحافلة اللطيفة الحاوية للحكايات والغرائب، وفيه 
مادة كثيرة من األخبار المسندة التي لم تصلنا بإسنادها في المصادر األخرى. وللكتاب 
نسخة خطّية محفوظة في مكتبة جامعة ميونخ، في خمسة أجزاء، فيها نقص من أولها لعله 
يسير، وليس جميعها بخطٍّ واحد. نسأل الله تعالى أن ييسر ألحد محققي التراث تحقيقه 

وطباعته بصورة تليق به.

وقد وقفت على المخطوط ونقلت منه بعض األخبار ونشرتها مفّرقة على صفحتي 
في موقع )فيس بوك(، وكان غرضي منها اإلفادة بالخبر المراد ال تحقيق الكتاب؛ لذا لم 

أهتّم بترقيم صفحات المخطوط فأرجو المعذرة أيها القارئ الكريم.

المصنِّف  لشيوخ  األبجدي  الترتيب  حسب  على  ورّتبتها  المفّرقة  األخبار  جمعُت 
-رحمه الله-.

عنوان اجلزء الثاين:
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أول اجلزء الثالث وفيه اإلسناد إىل املؤّلف:
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أول اجلزء الرابع:
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آخر الرابع وفيه سامعات:
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أول اخلامس، وفيه سامعات:
ب

كتا
ن ال

د م
ُوج

ما 
خر 

و آ
وه

س، 
خلام

ر ا
آخ
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]المنتقى[

1 – إبراهيم بن عبد اهلل بن معدان املديني أبو إسحاق)1(.

قال أبو الشيخ:

]1[ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معدان، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن)2(، قال: 
اللَِّحاَق واإلْصالَح  ُيرٰى فيه  ُة الِكتاب: أن  سمعت الشافعي رضي الله عنه، يقول: »ِصحَّ

والَمْحَو«.

2 – إبراهيم بن حممد بن احلارث بن ميمون أبو إسحاق املعروف بـ )ابن نائلة()3(.

قال أبو الشيخ:

ِمّي،  الُمَقدَّ بكر  أبي  بن  محمد  حدثنا  الحارث،  بن  محمد  بن  إبراهيم  حدثنا   -  ]2[
حدثنا ُمؤّمل، عن حماد، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: »ُترفع البركة 

من البيت إذا كانت فيه الخيانة«)4(.

)1( ُينَظر: »طبقات المحّدثين بأصبهان والواردين عليها« للمصنف، ط. الرسالة )130/4(.
)2( أحمد بن عبد الرحمن هو ابن أخي اإلمام ابن وهب. ُينَظر: »طبقات المحّدثين بأصبهان والواردين عليها« 

.)130/4(
)3( ُينَظر: »طبقات المحّدثين بأصبهان والواردين عليها« )356/2(،، و«ِذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم األصبهاني 

ط. دار الكتاب اإلسالمي )188/1(.
)4( الُمقّدمي حافظ ثبت، ُينَظر: »الجرح والتعديل« البن أبي حاتم )213/7(، و«طبقات الحفاظ« للذهبي، ط. 

الكتب العلمية )42/2(.
نَّة إال أنه كان سيء الِحفظ، ينظر: »ميزان االعتدال« للذهبي، ط. دار  ومؤّمل بن إسماعيل كان شديدا في السُّ

المعرفة )228/4(.
واألثر موقوف، وروي مرفوًعا عن أنس بلفظ »الكناسة« بدل »الخيانة«، وال يصح.

أخبرنا  قال:  حجر-،  البن  الملتقطة«  »الغرائب  في  -كما  الفردوس«،  »مسند  في  الصغير  الديلمي  أخرجه 
الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا علي بن أحمد بن نصر، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن صالح التمار، حدثنا 
عبد الواحد بن عتاب، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ترفع البركة من البيت إذا 

كانت فيه الكناسة«. ا.هـ.
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بـ )ابن  – إبراهيم بن حممد بن احلسن بن أيب احلسن أبو إسحاق املعروف   3
َوْيه()1(. َمتَّ

قال أبو الشيخ:

]3[ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت 
الشافعي، يقول: »كان الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس، ولكن ضّيعه أصحابه«.

4 – أبو احلسن البغدادي، رأيته يف هذا الكتاب يروي عن ابن دريد، ومل يتبنياّ 
يل من هو؟

قال أبو الشيخ:

]4[ - حدثني أبو الحسن)2(، حدثنا ابن صاعد، قال: سمعت الربيع، يقول: سمعت 
ف على الَكَسل«. َس التَّصوُّ الشافعي، يقول: »ُأسِّ

5 – أمحد بن حممود بن صبيح أبو العباس املديني الوذنكاباذي)3(.

قال أبو الشيخ:

]5[ - حدثنا أحمد بن محمود، قال: سمعت إبراهيم بن عمر، يقول: سمعت حاتم بن 
عبد الله، يقول: »يستبين عقل الرجل في ثالث: في الحاجة، وفي المصيبة، وفي الغضب«.

6 – إسحاق بن أمحد بن زيرك أبو يعقوب الفاريس ]اليزدي[ )4(.

)1( ُينَظر: »طبقات المحّدثين بأصبهان » )450/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« ط. دار الكتاب اإلسالمي )189/1(.
اللؤلؤة )ص84،  دار  وآدابه« ط.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُينَظر: »أخالق  مباشرة!  بن صاعد  يحيى  يروي عن  الشيخ  )2( وأبو 
)ص21،  العلمية  الكتب  ط.  األقران«  و«ِذكر   ،)268( الهند  ط.  الحديث«  و«أمثال   ،)626  ،435  ،149

110(؛ فالله أعلم.
)3( ُينَظر: »طبقات المحّدثين بأصبهان » )20/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )129/1(.

)4( ُينَظر: »أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص« )ص377، 84، 86، 192، 199، 281(، و«األنساب« للسمعاني، ط. المعلمي 
)493/13(، و«تاريخ اإلسالم« للذهبي، ط. دار الغرب اإلسالمي )142/7(.
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قال أبو الشيخ:

بن  علي  حدثنا  حمزة،  بن  علي  بن  محمد  حدثنا  أحمد،  بن  إسحاق  أخبرنا   -  ]6[
ابن عباس رضي  النحوي، عن عكرمة، عن  يزيد  أبي، حدثنا  بن شقيق، حدثني  الحسن 
الله عنهما، قال: »كانت الضفادع بّرية فلّما أرسلها الله عز وجل على آل فرعون سمعت 
وأطاعت، فكانت تقذف أنفسها في القدر وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور، فأثابها الله 

عز وجل بحسن طاعتها برد الماء«.

قال أبو الشيخ:

]7[ - أخبرنا إسحاق بن أحمد، حدثنا نوح بن حبيب القومسي، حدثنا ابن إدريس، 
قال: سمعت عمر)1(، يقول: سمعت الشعبي يقول: »لو أصبُت تسعة وتسعين وأخطأت 

واحدة، لتركوا تسعة وتسعين وحملوا واحدة«.

قال أبو الشيخ:

الجبار،  عبد  بن  عمار  سمعت  شقيق،  ابن  حدثنا  أحمد،  بن  إسحاق  أخبرنا   -  ]8[
حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، قال: »ما أنزل الله كتابا إال بالعربية، وكانت الرسل تترجم 

لقومها«.

7 – جعفر بن أمحد بن فارس أبو الفضل)2(.

قال أبو الشيخ:

]9[ - حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس، حدثنا ابن حميد، حدثنا أبو ُزهير، عن إسماعيل 
بن حماد بن أبي سليمان، قال: »جلس أبي يقضي على الناس، فلما قام عن مجلسه جلست 

في مجلسه، وأعرابي بالقرب مني، فقلت: يا أعرابي لم سمي العصفور عصفورا؟

قال: ألنه عصى ففر.

)1( عمر هو ابن ذر الكوفي. ينظر: »تاريخ دمشق« البن عساكر، ط. دار الفكر )13/45، 18(.
)2( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )346/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )245/1(.
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قلت: فلم سمي الغراب غرابا؟

قال: ألنه ناء فاغترب.

قلت: فلم سمي هذه الطنفسة طنفسة؟

قال: ليجلس عليها أبوك فيفسو عليها«.

8 – جعفر بن عبد اهلل بن الصباح أبو الفضل األنصاري)1(.

قال أبو الشيخ:

]10[ - حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح، حدثنا أحمد الدورقي، حدثنا ابن مهدي، 
عن حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد، قال: الكتاب أمانة)2(.

9 – احلسن بن عيل بن نرص بن منصور أبو عيل الطويس)3(.

قال أبو الشيخ:

]11[ - حدثنا الحسن بن علي الطوسي، قال: سمعت علي بن خشرم، يقول: سمعت 
عيسى بن يونس، يقول: كان األعمش يقوده إبراهيم، فكانوا إذا انتهوا إلى األزّقة صاح بهم 

الصبيان: »َعْيٌن بين اثنين، عين بين اثنين!«)4(.

قال: فكان بعد ذلك إبراهيم إذا انتهى إلى األزقة خال عن األعمش، فقال له األعمش: 
ما عليك؟! تؤجر ويأثمون.

قال: فيقول إبراهيم: َنْسَلم وَيْسَلمون!)5(.

)1( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )75/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )246/1(.
)2( هذا سند صحيح، وهذه الكلمة يحسن توجيهها للنساخ ولمحققي كتب التراث، لبيان أن األمر ليس هّيًنا، وأن 

عَملهم أمانة يؤّدونها ال مجّرد تجارة.
)3( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )75/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )246/1(.

)4( يعني يتعجبون من أعمَش يقود أعَوَر! -أو العكس-.
)5( إبراهيم هو النخعي الكوفي، وهو ممن حمل علم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وزهدهم وطريقتهم.
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قال علي بن خشرم: وكان أعور يقود أعمى؛ فتمثل أحول ببيت، فقال:

اثنان بينهما َعْيٌن تقودهما * والله يصنع للعميان بالعوِر

فأجابه األعمى:

إن العمى لَشْيٌء لسُت أنكرُه * وطَِيَرُة الشؤِم في الحوالن والعوِر

قال أبو الشيخ:

أبا  ]12[ - حدثنا الحسن بن علي، قال: سمعت أبا سعيد الدارمي، يقول: سمعت 
توبة الحلبي، يقول: »معاوية ستر ألصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا كشف الرجُل الستَر اجترأ على 

ما وراءه«.

10 – احلسن بن حممد بن أسيد أبو عيل األهبري الثقفي)1(.

قال أبو الشيخ:

]13[ - حدثنا الحسن بن محمد بن أسيد، حدثنا يحيى بن الفضل الخرقي، حدثنا 
أبو عامر)2(، وأبو علي الحنفي، قاال: حدثنا سلم بن زرير، عن أبي رجاء العطاردي، قال: 
سمعت ابن عباس، يقول: »الشيب في الهامة روعة، وفي القفا لؤم، في الصدغين شح، 

وفي الشاربين فحش، وفي الناصية كرم«.

11 – احلسن بن حممد بن النرض بن أيب هريرة، أبو عيل)3(.

قال أبو الشيخ:

]14[ - حدثنا الحسن بن محمد بن التاجر، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا 

واألعمش هو سليمان بن مهران الكوفي، وهو أحد األعالم الذين تدور عليهم رواية الحديث.
واإلسناد جيد رجاله معروفون موثقون، وعيسى بن يونس من األعالم.

)1( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )119/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )266/1(.
)2( أبو عامر العقدي، ُينَظر: »تاريخ اإلسالم« )230/6(.

)3( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )121/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )270/1(.
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جنادة، قال: سمعت شريك بن عبد الله يقول في قول الله عز وجل }ال يذوقون فيها بردا{، 
قال: البرد: النوم.

12 – العباس بن محدان بن حممد بن سلم أبو الفضل احلنفي)1(.

قال أبو الشيخ:

]15[ - حدثنا العباس بن حمدان الحنفي، حدثنا أحمد بن مهدي، حدثنا عثمان بن 
طالوت، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا وهب بن َسَلَمة، قال: َقِدَم ُحسام بن 

ة فأهدى إلى قتادة نعاًل. َصّك من َمكَّ ِمَ

تِه«)2(. ُجل في َسَخِف َهِديَّ قال: فَوَزَنها، ثم قال: »إنك تعرف َسَخَف الرَّ

13 – عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظيل اإلمام أبو حممد ابن 
اإلمام أيب حاتم الرازي.

قال أبو الشيخ:

]16[ - حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عفان، حدثنا 
استخف  بالتطوع؛  استخف  »من  يقول:  عبيد،  بن  يونس  سمعت  قال:  سلمة،  بن  حماد 

بالفريضة«)3(.

)1( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )565/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )141/1(.
)2( ذكره ابن قتيبة الدينوري في »عيون األخبار«، وكذا ابن حبان في »الثقات« ترجمة وهب بن سلمة، بال إسناد.

ثت عن عثمان بن طالوت،... به. وذكره ابن عدي في »الكامل - ترجمة حسام بن مصك«، فقال: وُحدِّ
وأخرجه قوام السنة في »الترغيب والترهيب«، بسنده إلى يعقوب بن سفيان، قال: قدم حسام بن مصك من 
مكة فأهدى إلى قتادة بن دعامة نعاًل، فجعل قتادة يزنها بيده ويقول: إنك تستدل على سخف الرجل بسخف 

هديته. اهـ.
ويعقوب بن سفيان لم ُيدرك الحكاية.

فاستفدنا من هذا النّص اتصال هذه الحكاية.
وعليه؛ فإن ِمن أكرم الناس وأرجحهم ُعقواًل في زماننا: من ُيهدون أحباَءهم الكتَب التي فيها علم نافع.

)3( إسناده صحيح.
وكان قد أخرجه حمزة السهمي في »سؤاالته« للدارقطني، عن أبي بكر اإلسماعيلي، عن يعقوب العوامي - 
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13   عبد الرمحن بن حممد بن سلم أبو حييى الرازي)1(.

قال أبو الشيخ:

]17[ - حدثنا أبو يحيى، حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا سلمة بن الفضل، وحكام، 
وهارون بن المغيرة، ويحيى بن الضريس، قالوا: حدثنا خليل بن زرارة، عن مطّرف، عن 

الشعبي، قال: »من زّوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها«.

14 – عبد اهلل بن حممد بن زكريا بن حييى بن أيب زكريا، أبو حممد)2(.

قال أبو الشيخ:

قال لي  قال:  الرملي،  أبو خالد  بن زكريا، حدثنا  بن محمد  الله  ]18[ - حدثنا عبد 
شهاب بن خراش ]بن[)3( الصلت ]الحوشني[)4(: »إذا أردت أن تكون فقيها، فقل ما قالوا 

واترك ما تركوا«)5(.

15 – عبد اهلل بن حممد بن يعقوب بن مهران األصبهاين أبو مهران اخلزاز)6(.

قال أبو الشيخ:

]19[ - حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم الطلحي)7(، حدثنا جعفر 

وكان مّتهما -، عن عفان به.
قا عن عفان، به، وذكر فيه  وذكره المقريزي في »مختصره« لكتاب »قيام الليل« لمحمد بن نصر المروزي، معلَّ

قصة. فاستفدنا من هذا النّص ورود هذا األثر بسند صحيح ال مطعن فيه، والحمد لله.
)1( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )530/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )112/1(.

)2( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )343/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )61/2(.
)3( كذا في المخطوط، وصوابها: )أبو(.

)4( كذا في المخطوط، وصوابها: )الحوشبي(. ُينظر: »التاريخ الكبير« للبخاري، ط. الناشر المتميز )383/5(.
)5( يعني السلف رحمهم الله.

)6( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )521/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )71/2(.
)7( إبراهيم الطلحي، لعله ابن صبيح، وهو ليس بثقة فيما قيل. ينَظر: »تاريخ اإلسالم« )519/5(.
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بن حميد القرشي، حدثنا حفص بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، 
قالت: قال أبو بكر الصّديق: »كلُّ ِسرٍّ جاز ]بين[)1( اثنين شائع«!

لحي، أبو حممد)2(. 16 – عبد اهلل بن حممد بن قحطبة بن مرزوق الصُّ

قال أبو الشيخ:

أبو  حدثنا  الترقفي،  الله  عبد  بن  العباس  حدثنا  قحطبة،  بن  الله  عبد  حدثنا   -  ]20[
المغيرة، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: »كان آدم عليه السالم يشرب من السحاب«.

مسلم  أيب  بن  شبيل  أبو  البغدادي  واقد  بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبيد   –  17
الواقدي)3(.

قال أبو الشيخ:

]21[ - حدثنا عبيد الله، حدثنا رجاء بن سهل، حدثنا عبد األعلى بن مسهر، حدثني 
سعيد بن عبد العزيز، قال: كان الزهري يؤثر التفّرد والُخلوة والنظر في الكتب، فعوتب في 

ذلك فقال:

نِْعَم المؤانس والجليس كتاب         تخلو به إن َملََّك األصحاب

18 – عيل بن سعيد بن عبد اهلل أبو احلسن العسكري)4(.

)1( ما بين المعقوفتين كتبها الناسخ بخط صغير فوق السطر.
)2( ينظر: »أمثال الحديث« للمصنف، )ص348(، و«ِذكر األقران« للمصنف، )ص19، 96، 111(، و«المستدرك« 
للحاكم النيسابوري، ط. دار التأصيل )281/6(، و«تفسير الثعلبي« ط. دار التفسير )283/21(، و«البخالء« 
العلمية  الكتب  ط.  للشجري،  الخميسية«  األمالي  و«ترتيب  )ص109(،  حزم  ابن  ط.  البغدادي،  للخطيب 

.)183/2(
)3( ينظر: »أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص« للمصنف )ص474(، و«ذكر األقران« للمصنف )ص41(، و«حلية األولياء« ألبي 
 ،)699/2( والحكم  العلوم  ط.  اإلسماعيلي«  بكر  أبي  و«معجم   ،)129/2( الفكر/الخانجي  ط.  نعيم، 

و«تاريخ بغداد« للخطيب، ط. الغرب اإلسالمي )52/12(، و«تاريخ اإلسالم« للذهبي )978/6(.
)4( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )559/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )12/2(.
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قال أبو الشيخ:

]22[ - حدثنا علي بن سعيد، حدثنا محمد بن القاسم النيسابوري، حدثنا أبو التقي، 
عن علي بن عاصم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: »لما خلق الله آدم خلق له زوجه، فبعث 

الله إليه ملكا فأمره بالجماع، فلما جامع قالت حواء: يا آدم ما أطيب هذا زدنا منه«)1(.

19  حممد بن أمحد بن راشد بن معدان أبو بكر الثقفي)2(.

قال أبو الشيخ:

]23[ - حدثنا محمد بن أحمد ابن معدان، حدثنا إبراهيم الجوهري، حدثنا إسحاق 
بن عيسى، عن مالك، قال: قال الزهري: »وجدت السخي ال تنفعه التجارب«.

20 – حممد بن أمحد بن يزيد أبو عبد اهلل الزهري األصبهاين)3(.

قال أبو الشيخ:

)1( علي بن سعيد هو العسكري المحدث صاحب »كتاب السرائر« المطبوع مؤّخًرا بتحقيق د. محمد الّسريع.
وأبو التقي هشام بن عبد الملك.

وقد ُدلِّس رجل فُأخفي من هذا اإلسناد، وبيان ذلك أن ابن عدي قال في »الكامل في ضعفاء الرجال«:
يعقوب بن الجهم من أهل حمص.

حدثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل -واللفظ له-، وأبو أحمد بن محمد بن عيسى، الحمصيان، وعبد الله بن 
أحمد بن أبي الحواري الدمشقي، قالوا: حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك، حدثنا يعقوب بن الجهم الحمصي، 
حدثنا علي بن عاصم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لما خلق الله آدم خلق له زوجة بعث الله ملكا وأمره بالجماع 

ففعل فلما فرغ قالت له حواء يا آدم هذا طيب زدنا منه.
بن عاصم، عن  حدثنا علي  البغدادي،  أبي روح  بن  أحمد  بن حوثرة، حدثنا  أحمد  بن  المؤمن  عبد  حدثناه 

مغيرة، عن إبراهيم، مثله.
على  الحكاية  هذه  ُأنِكَرت  وقد  مثله،  عاصم  بن  علي  عن  هذا  الجهم  بن  بيعقوب  معروفة  الحكاية  وهذه 

يعقوب بن الجهم.
سمعت محمد بن عبيد الله بن فضيل، يقول: كنا نمر بيعقوب بن الجهم هذا وال نكلمه. يعنى أنه كان ضعيفا. 

اهـ.
وقد قال اإلمام أبو حاتم الرازي كما في »الجرح والتعديل«: هذا حديث منكر. اهـ.

)2( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )492/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )243/1(.

)3( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )541/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )250/1(.
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]24[ - حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد، حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي، حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا مطرف)1(، قال: قال لي مالك بن أنس: »ما يقول الناس 

فّي؟

قلت: أما الصديق فُيثني، وأما العدو فيقع.

فقال: ما زال ُكالًّ لهم صديق وعدو، ولكن نعوذ بالله من تتابع األلسنة ُكلِّها«.

21 – عبد الرمحن بن حممد بن محاد الطهراين أبو العباس الرازي)2(.

قال أبو الشيخ:

إسماعيل  بن  موسى  حدثنا  عبادة،  بن  محمد  حدثنا  الطهراني،  ابن  حدثنا   -  ]25[
ُه قد استْغنَى عن  ُجل، إذا رأى أنَّ البجلي، قال: سمعت سفيان يقول: »أْجَهُل ما يكون الرَّ

الِعْلِم«.

22 – والد املصنِّف: حممد بن جعفر بن حيان أبو عبد اهلل)3(.

قال أبو الشيخ:

]26[ - حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا أحمد بن مهدي، قال: سمعت يحيى بن أكثم، 
يحّدث عن النضر بن شميل، أنه قال في قوله »يكون مسخ«، قال: »ُتمسخ أخالقهم، وال 

ُيمسخ َخْلَقهم«.

)1( ومطرف هو ابن عبد الله الهاللي، ابن أخت اإلمام مالك بن أنس. ينظر: »تاريخ اإلسالم« للذهبي )458/5(.
المحدثين  و«طبقات   ،)491  ،477  ،433  ،318  ،86 )ص46،  للمصنف  ملسو هيلع هللا ىلص«  النبي  »)أخالق  )2( ينظر: 
 ،3/7  ،100/5  ،52/5  ،32/5  ،38/3  ،236/2( األولياء«  و«حلية   ،)54/4  ،375/1( بأصبهان« 
91/7، 169/7، 218/7، 366/7، 367/7، 27/8، 287/8(، و«اإلرشاد في معرفة علماء الحديث« 
ألبي يعلى الخليلي، مخطوط بخط علي بن عبد الرحيم البكري، منسوخ سنة 608 هـ، وقرأها على الفقيه 

المالكي علي بن المفضل المقدسي تلميذ أبي طاهر السلفي، محفوظ في مكتبة آيا صوفيا )ق 113 ب(.
)3( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )212/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )271/2(.
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23 – حممد بن الفضل بن اخلطاب أبو عبد اهلل العنربي)1(.

قال أبو الشيخ:

]27[ - حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب، حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري، قال: 
الخشني: »ثالثة أشياء ال يستغني عنها أصحاب  يقول: قال  الحجاج،  سمعت مسلم بن 

الحديث: سرعة المشي، وسرعة األكل، وسرعة الخّط«)2(.

24 – حممد بن حييى بن منده أبو عبد اهلل العبدي، جداّ ابن منده صاحب كتاب 
»التوحيد« وكتاب »اإليامن«، وغريمها)3(.

قال أبو الشيخ:

حدثني  الشهيدي،  إبراهيم[)4(  ]بن  إسحاق  حدثنا  يحيى،  بن  محمد  حدثنا   -  ]28[
أبي، عن أبيه، قال: ُذِكر عند محمد بن سيرين أن الميَِّت إذا ُرئي في المنام لم يكِذب.

فقال: »بلى! كما يكذبون في الحياة، يكذبون بعد الموت«.

وكان ُيعجبهم إذا ُرئي المّيُت في المنام أن يكون كان صدوًقا)5(.

قال أبو الشيخ:

)1( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )148/4(، و«ذكر أخبار أصبهان« )267/2(.
)2( والخشني لعله محمد بن عبد السالم األندلسي، له رحلة سمع فيها من كبار علماء عصره، وهو الذي يروي 

النسخة التي وصلتنا من كتاب »التاريخ« ألبي حفص الفالس.
واألثر أخرجه السمعاني في »أدب اإلمالء«، ووقع في المطبوع: الحنيني!

ّي« وهو محمُد بُن أسد بن أحمد؛  وقد قال األخ عبد الرحمن بن حسن القنوي: لعّل األقرَب أن ُيقاَل إنه »الُخشِّ
أبو عبد الله الُخراَسانّي. وهو من طبقة أحمد وابن َمعيٍن وابن الَمدينّي. ترجم له الخطيُب في »تاريخ بغداد« 
معانيُّ في »األنساب« )5: 147-148(، والذهبيُّ في »السير« )10: 656-655(  )1: 428-429(، والسَّ
وأرخه ُبعيد سنة 230هـ أو فيها. وعلى هذا فهو من شيوخ مسلٍم خارج الصحيح. أما كونه الُخشنيَّ فهو بعيد.

)3( ينظر: »طبقات المحدثين بأصبهان« )442/3(، و«ذكر أخبار أصبهان« )222/2(.
)4( من هامش النسخة الخطية.

للدارقطني« ط.  السلمي  ينظر: »سؤاالت  الصدق.  أهل  وأبوه، وجده، من  الشهيدي،  فإسحاق  )5( سنده جيد، 
سعد آل حميد والجريسي )ص100(.
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محمد  بن  علي  حدثنا  سعيد،  بن  إبراهيم  حدثنا  يحيى،  بن  محمد  حدثنا   -  ]29[
الطنافسي، قال: قال ابن المبارك رحمه الله: »ما جاء منتِخٌب بخيٍر قط«)1(.

25 – حممود بن حممد بن مناّويه أبو عبد اهلل الواسطي)2(.

قال أبو الشيخ:

حدثنا  غياث،  بن  الواحد  عبد  حدثنا  الواسطي،  محمد  بن  محمود  حدثنا   -  ]30[
إن  ضعيفة،  فإنها  )ال(؛  قوَل  النساَء  »عّودوا  قرة:  بن  معاوية  قال  قال:  موسى،  بن  عون 

أهلكتك«)3(. أطعتها 

والحمد لله الذي بنعمته تتّم الصالحات.

* * *

)1( يعني من ينتخبون الحديث، وكان بعض المحدثين يرى أن من ينتخب من الحديث سيندم من حيث ال يعلم؛ 
ألنه قد يترك ِمن الحديث ما قد يحتاجه الِحًقا، ولذلك كانوا يقولون: »إذا كتبت فقّمش، وإذا حّدثت ففّتش«، 
وإبراهيم بن سعيد بن يحيى، روى عنه محمد بن يحيى بن منده وعبد الرحمن بن عمر ُرسته، ينظر: »طبقات 
ترجمته،  في  ذلك  غير  عنه  ُيذكر  ولم  أصبهان« )182/1(.  أخبار  بأصبهان« )165/2(، و«ذكر  المحدثين 

والله أعلم.
دار  ط.  و«العظمة«   ،)227 )ص208،  الحديث«  و«أمثال   ،)510 )ص485،  ملسو هيلع هللا ىلص«  النبي  »أخالق  )2( ينظر: 

العاصمة )377/1، 428/2، وغيرها(، و«تاريخ بغداد« )113/15(، و«تاريخ اإلسالم« )126/7(.
)3( يعني ال توافقوهن في كّل ما يطلبنه، بل قولوا لهن: )ال(، وإال فمن لم يستطع قوَل )ال( فليتحّمل العواقب!



مُنْتًَقى لَطِيٌف مِْن »تفسير«

براهيم بن إسماعيل البستي أبي محمد إسحاق بن إ

)ت٣07هـ( ♫

انتقاه:

محمد مختار
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مُنْتًَقى لَطِيٌف مِْن »تفسير«

براهيم بن إسماعيل البستي أبي محمد إسحاق بن إ

)ت٣07هـ( ♫

محمد مختار

من التفاسير المسندة القديمة التي ُنِشَرت نسختها الخطية منذ فترة طويلة: قطعة من 
تفسير أبي محمد إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل البستي )ت 307هـ(، ولم ُيطبع التفسير 
إلى اآلن رغم نفاسته من حيث علو أسانيده، وكذلك نسخته الخطية نسخة عتيقة ألفّية من 
محفوظات مكتبة بلدية اإلسكندرية، ُكتبت- حسب ما ذكر ناسخها- في شهر َصَفر من 

شهور سنة )368هـ(، وهو منسوخ بخّطين حسب خبرتي الضئيلة بالخطوط.

البستي  بالمخطوطات، وكذا  بدراسة مستقلة من خبيٍر  يفرد  أن  والمخطوط يستحق 
ينبغي تحرير ترجمته وإحصاء شيوخه ودراسة مرويات ابن حبان البستي عنه؛ خصوًصا 
وأنه ُكتَِب اسُمه في أول المخطوط: »إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم«، ومن 
عبد  بن  إسماعيل  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  قالوا:  بل  الجد  إبراهيم  يذكروا  لم  له  ترجموا 

الجبار، فهذه فائدة وإن كانت تحتاج إلى تحرير.

والكتاب مفيد جًدا، وأسانيده نظيفة عالية، والمصنِّف عالي اإلسناد؛ يروي عن قتيبة بن 
ِمن، وابن بشار بندار. سعيد، وأبي موسى الزَّ

ويروي عن أبي داود المصاحفي، عن النضر بن شميل، نسخة أغلبها في القراءات، 
ومرويات النضر لها وزنها لمكانته في السنة واللغة.

ويروي عن ابن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة، والعدني له خصوصية بابن عيينة.

ويروي عن شيوخه، عن ابن مهدي، عن الثوري.

ويروي عن الحافظ الكبير عمرو بن علي الفالس.
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ويروي عن شيوخه، عن وكيع، وليس من طريق سفيان بن وكيع.

فيستفاد منه في الرد على بعض المحققين ممن ال ُشغل لهم إال تضعيف الكثير من 
آثار السلف في التفسير بحجة ضعف شيخي الطبري: سفيان بن وكيع وابن حميد الرازي، 

وكثيرا ما ُيتابعان، وهذا التفسير يفيد في ذلك لعلو أسانيده.
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صور من املخطوط:
أول الكتاب:

سامعات:
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آخر الكتاب وفيه تأريخ النسخ:
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مما سبق يمكننا أن نستنتج:

إبراهيم  إسحاق  أبي  بن  محمد  الحسن  أبي  الشيخ  على  مسموع  الكتاب  أن   -
]الداينوي[)1(، ومنسوخ ألجله، ولعله سمعه مرتين.

- وُكتب عند سماعين: انتسخه الشيخ أبو علي ابن أبي بكر ◙.

ولم أقف على موضع فيه تعيين اسمه.

- والقطعة يظهر أنها منسوخة بخّطين أو أكثر، فالظاهر أنه إما أن يكون انتسخها عدة 
نساخ، أو أن يكون قسما منها أصل، واآلخر مكّمل له منقول من أصل.

- في آخر القطعة ُكتِب:

»نجز بحمد الله وَمنِّه وعونه وقوته في شهر صفر من شهور سنة ثمان وستين وثالثمئة، 
بخّط خلف بن حكيم، كتبه للشيخ الجليل الفاضل: أبي الحسن محمد بن إبراهيم، أطال 

بقاءه، وأدام عزه ودولته، آمين«.

وكما تقدم فالقطعة ليست كلها بخّط واحد.

ا فلعله يكون: محمد بن إبراهيم بن  )1( كذا، ولوال أنها تكررت أكثر من مرة لقلت إنها الدينوري، فإن كان دينوريًّ
علي بن بندار بن عباد بن أيمن الدينوري، ولم أقف على كنيته وال كنية أبيه، ولكن ترجم ابن عساكر في »تاريخ 

دمشق« ألحفاِده:
محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، )أبو عبد الله ابن أبي إسحاق الدينوري(.

عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، )أبو علي ابن أبي إسحاق الدينوري(.
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، )أبو الحسين ابن أبي إسحاق الدينوري(.

أما »الداينوي« فلم أقف على هذه النسبة، وقد قال السمعاني في »األنساب«:
ْيُنويي، بفتح الدال المهملة والياء الساكنة آخر الحروف وضم النون بعدها الواو وفي آخرها ياء أخرى. هذه  الدَّ
النسبة إلى دينو، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد ابن دينو السوسي 
الدينويى من أهل السوس، يروى عن محمد بن الفضل العتابى، وابن عمه أبو محمد القاسم بن أحمد بن دينو 
السوسي الدينوى من أهل السوس أيضا، يروى عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقى، روى عنهما أبو 

بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ. اهـ.
ولعل أحد اإلخوة ممن عندهم علم وخبرة بالمخطوطات واألنساب يفيد في ذلك، فما أنا إال متطفل، والله 

المستعان.
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]المنتقى[

]1[ قال القاضي أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي في »تفسيره«:

قال:  قال: حدثنا معاوية بن هشام،  البصري،  الخزاعي  الله  1- حدثنا عبدة بن عبد 
فِرعون  َسَحرُة  كانت  قال:  أمامة()1(،  )أبي  عن  رفيع،  بن  العزيز  عبد  عن  سفيان،  حدثنا 

سبعة)2( عشر ألف)3(.
]2[ قال البستي:

2- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه 
سمع عكرمة، يقول: ﴿الرقيم﴾ والله ما أدري ما الرقيم، أِكتاٌب أم بنياٌن؟

]3[ قال البستي:
3- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، قال: حدثنا سفيان، عن سالم األفطس، 

عن سعيد بن جبير، ﴿ہ ہ ہ ھ﴾، قال: االستثناء بعد شهر.

]4[ قال البستي:

4- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن مجاهد، في قوله: ﴿ۉ ۉ 

)1( كذا في المخطوط، والصواب »أبي ثمامة«.
)2( كذا في جميع المصادر، إال أن السيوطي قال في »الدر المنثور«: وفي لفظ تسعة عشر ألفا.

)3( أخرجه الدوالبي في »الكنى واألسماء«، في باب الثاء، قال: حدثني الحسن بن علي بن عفان، قال ثنا معاوية بن 
هشام، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي ثمامة قال: كان سحرة فرعون تسعة عشر ألفا. اهـ.

نبيٌّ  َيْجُب  بعده: ولم  فيه  به، زاد  ابن عفان  ابن األعرابي في »معجمه«، عن  وباإلسناد واللفظ نفسه أخرجه 
الخراج إال موسى جباه ثالث عشرة سنة، ثم رفضه إال محمد ملسو هيلع هللا ىلص. اهـ.

وأرسله ابن أبي حاتم في »تفسيره« عن معاوية بن هشام به، ووقع عنده كما في نسخته الخطية الوحيدة »أبي 
ثمامة«.

وذكره ابن كثير عن الثوري، ووقع عنده »ثمامة« كذلك.
وعزاه السيوطي في »الدر المنثور« البن المنذر وابن أبي حاتم، ووقع عنده كذلك »ثمامة«.

وأبو ثمامة الذي يروي عنه عبد العزيز بن رفيع ال ُيعرف حيث إن الدوالبي لم يعرفه إال برواية ابن رفيع عنه، 
ولعله يكون الحناط الحجازي، والله أعلم. ُينَظر: »تهذيب الكمال« ط.1، مؤسسة الرسالة، )175/33(.
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ې ې﴾، قال: صحف فيها علم.
]5[ قال البستي:

أبي إسحاق، عن  قال: حدثنا سفيان، عن  أبو عاصم،  قال: حدثنا  بندار،  5- حدثنا 
سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ﴿ىب يب جت﴾، قال: كان الغالم ُطبَِع كافًِرا، ﴿ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾، قال: أبدلهما جاريًة فَوَلدت نبيًّا من األنبياء)1(.
]6[ قال البستي:

6- حدثنا ُقتيبة، عن ُعبيد الُمكتِب، قال: سمعُت أبا الطُّفيل.

7- وحدثنا ُبندار، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني َسَلَمة، قال: سمعت أبا 
الطفيل، قال:

سمعُت ابَن الكواء يسأل عليًّا: ما ذو القرنين؟

فقال: رجٌل أحبَّ اللَه فأحبَّه، وناصح اللَه فنصحه اللُه، وأَمر قوَمه بالمعروف ونهاهم 
فبعثه  قرنه اآلخر  ثم ضربوه على  اللُه جل وعز،  فبعثه  َقْرنِه)2(  المنكر؛ فضربوه على  عن 

الله)3(.

قال: قال رجٌل  أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء،  ابُن  8- حدثنا 
البن عباس: قال تّبع:

قد كان ذو القرنين قبلي مسلًما          مِلكا تدين له الملوك وتحشد

)1( هذا أثر عزيز ُمسَند.
)2( يعني: فقتلوه.

)3( أسانيد األثر صحاح، وفي اإلسناد الثاني: يحيى هو القطان، وسفيان هو الثوري، وسلمة هو ابن كهيل، وسيأتي 
من طريق ثالث عن أبي الطفيل.

بن  محمد  حدثنا  »تفسيره«:  في  الطبري  قال  فقد  الطفيل،  أبي  عن  رابع  طريق  من  مختصرا  بنحوه  جاء  وقد 
ا  المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، قال: سمعت عليًّ

ا كان؟ وسألوه عن ذي القرنين أنبيًّ
قال: كان عبًدا صالًِحا، أحّب اللَه فأحبه الله، وناصح اللَه فنصحه، فبعثه اللُه إلى قومه، فضربوه ضربتين في 

رأسه، فسمي ذا القرنين، وفيكم اليوم مثله.
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يبتغي والمغارَب  المشارَق  ُمرِشدبلغ  حكيٍم  ــن  ِم أْمــٍر  أســبــاَب 

حرمد)1(.فرأٰى سقوَط الشمس عند غروبها وثاط  خلب  ذي  عين  في 

9- حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن حصين، عن 
َمَلَك األرَض مؤمنان وكافران: سليمان بن داود وذو القرنين، ونمرود بن  مجاهد، قال: 

كنعان وبخت نصر)2(.

عن  حسين)3(،  أبي  ابن  عن  سفيان،  حدثنا  قال:  العدني،  عمر  أبي  ابن  حدثنا   -10
: لم يكن نبًيا  أبي الطفيل، قال: سمعُت ابَن الكواء يسأل عليًّا عن ذي القرنين، فقال عليٌّ
إلى  اللُه  وبعثه  فنصحه،  اللَه  وناصح  فأحبَّه،  اللَه  أحبَّ  صالًِحا  لله  عبًدا  كان  مَلًكا،  وال 
َي ذو  قومه فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله، فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله؛ فُسمِّ

القرنين)4(.

]7[ قال البستي:

11- حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن 
لهم أشجارا  إن  قال: ﴿ى ى﴾،  بن عمرو،  الله  بن مطعم، عن عبد  بن جبير  نافع 
مات  فإذا  شاؤوا،  ما  ُيجامعون  ونساًءا  شاؤوا،  ما  َيِلُغون)5(  وأنهارا  شاؤوا،  ما  يلتقمون 

)1( الخلب: الطين، والثاط: الحمأة، والحرمد: األسَود.
وسند الحكاية صحيح غاية وسفيان هو ابن عيينة.

وقد أخرجها الطحاوي في »مشكل اآلثار« من وجه آخر، وتكلم عن األبيات من ناحية القوافي.
)2( إسناد جيد، وقد جاء نحوه عن غير مجاهد بأسانيد فيها كالم.

ولُيعلم أنه قد ُنِقل عن الثوري أنه قال: بلغني أنه لم يملك األرض.. إلخ. وفي هذا زجٌر لبعض المغرورين 
ممن قد يحقق كتابا فيه مثل قول الثوري فيرّده قائال: »هذا من كالم الثوري وال نقبله في الغيبيات«.

ينظر:  المكي.  النوفلي  أبي حسين  بن  الرحمن  بن عبد  الله  أبي حسين هو: عبد  وابن  عيينة،  ابن  )3( سفيان هو 
»التاريخ الكبير« للبخاري، ط. الناشر المتميز )164/6(، و»تهذيب الكمال« )205/15(.

)4( فمن أحبَّ اللَه أحبَّه، ومن َنَصح لله نصحه، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر رفعه الله وَنَصَره وأّيده، 
وهذه أسانيد جياد وآثار عزيزة.

)5( كذا ُضبِطت في المخطوط، وضبطها فريق التركي في تحقيقهم لـ»تفسير الطبري« هكذا: »َيَلُغون«، وذكروا 
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أحدهم ترك ألًفا من ذريته فصاعًدا)1(.

]8[ قال البستي:

12- حدثنا الحسين بن الحسن، قال: أخبرني الهيثم بن جميل، قال: حدثنا يعقوب، 
عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: كان اسم عصا موسى ♠: يوشا.

]9[ قال البستي:

13- سمعت ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان، في قوله: ﴿ڤ ڤ ڦ﴾: فذلك 
مثل قوله: ﴿حب خب مب ىب﴾، ومثل قوله: ﴿ۇئ ۇئ﴾.

]10[ قال البستي:

14- سمعُت ابَن أبي عمر، يقول: قال سفيان: لّما ُوِضع إبراهيُم النبيُّ ♠ جاءه 
جبريل ♠ فقال: أَلَك حاجة؟

فقال: أما إليك فال، قد توّكلُت على الله.

فأوحٰى الله إلى الناِر لئن نلِت من إبراهيم أكثَر ِمن َحلِّ وثاقه؛ ألعّذبنك عذاًبا ال أعذبه 

أنها من باب )ولغ( مثل الكلب.
و«يَلغ«، و»يِلغ« لغتان، والبعض يقول أن كسر الالم لغة العامة، والبعض يقول أنها موافقة للقياس حيث أن 

أصلها »يولِغ« فُحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، والله أعلم.
ولو ُضبطت »َيْلُغون« لكان لذلك وجه أيضا، من لغى الرجل يلغي أي يشرب بكثرة قيل: وال يرتوي!.

)1( إسناد رجاله ثقات، ومحمد هو ابن جعفر غندر من أثبت الناس في شعبة. ينظر: »التاريخ الكبير« للبخاري 
.)291/1(

للدارقطني«  السلمي  »سؤاالت  ثبت  ثقة  وهو  المثنى  بن  محمد  عن  »تفسيره«،  في  الطبري  أخرجه  وكذلك 
)ص294، 295(،، عن أبي عتاب سهل بن حماد، عن شعبة، بنحوه، وسماع نافع بن جبير من عبد الله بن 
عمرو ممكن، وهو يحكي عنه وُيحكى له عنه، »مصنف ابن أبي شيبة« ط. كنوز إشبيليا )449/14(، »السنة« 
للخالل، ط. األوراق الثقافية )616(، »تاريخ دمشق« )396/61(.وقد ورد تصريحه بالسماع منه من طريق 

ال تخلو من نظر عند الخرائطي في »مكارم األخالق«، واألمر في هذا هّين إن شاء الله؛ فاألثر موقوف.
لكن رواه النسائي في »الكبرى«، عن أبي داود الحراني، عن أبي عتاب سهل بن حماد، عن شعبة، إال أنه قال: 

عن ابن عمرو بن أوس، عن أبيه، عن جده، مرفوًعا!
فال ندري هذا االختالف من النعمان بن سالم، أم من أحد رواة الحديث عنه، أم أنهما حديثان عند النعمان.
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أحًدا من خلقي)1(.

]11[ قال البستي:

15- حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعُت أبا قتيبة، يقول: حدثنا حريث بن السائب، 
قال: قلُت للَحَسن: يا أبا سعيد، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ِمن الذي افترض اللُه 

علٰى عباده؟

فقال: نعم. وقرأ: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک کگ﴾.

]12[ قال البستي:

ڭ  ﴿ڭ  قوله:  عن  سفياَن  الُحَمْيِديُّ  سأل  يقول:  عمر،  أبي  ابَن  سمعُت   -16
ڭڭ﴾؟

إبراهيم؟! هذا مثل قوله: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  يلده  لم  أرأيتم من  قال: 
ۋ ۋۅ﴾.

]13[ قال البستي:

17- حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن 
األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »يكون 
أحدكم نطفًة في بطن أمه أربعين يوًما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 

ثم يبعث الله إليها َمَلًكا بأربعة، فيقول: اكتْب أجَله وعمَله ورزَقه وشقًيا أو سعيًدا«.

]14[ قال البستي:

18- سمعت ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان في قوله جل ذكره: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ُأنزل على موسى  القرآن جملًة واحدًة كما  عليه  ينزل  قالوا: ألي شيء ال  ېئ ېئېئ﴾، 

وعيسى؟

)1( وقد َذَكَر نحو هذه الحكاية اإلماُم أحمد ♫.
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وقال البستي:

19- سمعت ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان: والترتيل، والترسيل: بعُضها على إثر 
بعض.

]15[ قال البستي:

20- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن أشعث، عن جعفر، عن 
َتبِّْره،  قال:  الشيء  َكْسَر  أراد  إذا  تبره  قال:  ڳ﴾،  ﴿ڳ  جالله  جل  قوله:  في  سعيد، 

بالنبطية.

]16[ قال البستي:

21- حدثنا ابُن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن مجاهد، 
أن ابن عمر قال له: يا مجاهد أي الناس أطول عمًرا؟

ەئ  ائ  ائ  ى  ﴿ى  فقال:  نوًحا  يذكر  ِذكُره  جلَّ  الله  سمعُت  مجاهد:  قال 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾، فالله أعلم بما كان قبل ذلك.

فقال له ابُن عمر: فإن الناس لم يزالوا ينقصون بعده.

22- قال ابُن أبي عمر: قال سفيان: يعني في أعماِرهم وأخالِقهم وكلِّ شيء)1(.

]17[ قال البستي:

23- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ِسماك، عن النعمان بن بشير، 

)1( سفيان هو ابن عيينة، وقد أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن« عن ابن عيينة، بنحوه إال أنه لم يميز شرح ابن عيينة.
ولم أجد من جّود متنه هكذا فيما أظن إال ابن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة، عن محمد بن سوقة.

ورواه عن مجاهد بنحوه:
- سلمة بن كهيل: أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« من طريق الثوري، عن ابن كهيل، عن مجاهد.

- والحكم بن عتيبة: أخرجه أبو القاسم البغوي في »الجعديات«، وأبو نعيم في »الحلية«، كالهما من طريق 
شعبة، عن الحكم بن عتيبة، إال أنه في رواية »الجعديات« صرح الحكم بسماعه من مجاهد.

- واألعمش: أخرجه نعيم بن حماد في »الفتن«، عن وكيع، وأبي معاوية، عن األعمش، عن مجاهد.
ولعل األعمش لم يسمعه؛ فإنه قليل السماع من مجاهد، والله أعلم. ينَظر: »العلل« البن أبي حاتم، مخطوط 

في مكتبة أحمد ثالث )531(، وهو مخطوط نفيس تام مقابل، ُكتب سنة 730 هـ، )ق 207 ب(.
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جئ﴾،  ی  ی   * ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿ېئ  المنبر:  على  يخطب  سمعه  أنه 
قال: الذين هم مثلهم في العمل)1(.

عن  أبيه،  عن  سفيان)2(،  حدثنا  قال:  الرحمن،  عبد  حدثنا  قال:  بندار،  حدثنا   -24
المسيب بن رافع، عن ابن عباس، قال: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ﴾، قال: أشباههم.

بن  سماك  عن  سفيان،  حدثنا  قال:  الرحمن،  عبد  حدثنا  قال:  بندار،  حدثنا   -25
حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب، ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ﴾، قال: 

ُضَرباءهم)3(.

]18[ قال البستي:

 - سفيان  حدثنا  قالوا:   ، والمخزوميُّ عمر،  أبي  وابُن  أيوب،  بُن  الهيثُم  حدثنا   -26
واللفظ للهيثم بن أيوب -، عن عمٍرو، سمع عبيَد بَن عميٍر، يقول: رؤيا األنبياء وحي ألن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص تنام عيناه وال ينام قلبه، - ولم يذكر ابن أبي عمر والمخزومي: ألن النبي تنام 

عيناه وال ينام قلبه -، وقرأ: ﴿ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب﴾.

]19[ قال البستي:

27- حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل، 

)1( يعني مثال: مدمني الخمر مع مدمني الخمر، والزناة مع الزناة...، نسأل الله العافية.
قال أبو القاسم البغوي في »مسند علي بن الجعد«:

- حدثنا علي، وخلف، قاال: أنا شريك، عن سالم، عن سعيد، ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ﴾، قال: وأشباههم.
زاد خلف: قيل لشريك: َشَرَبُة الخمر مع َشَرَبِة الخمر، والزناة مع الزناة؟

قال: نعم. اهـ.
)2( هو الثوري، واألثر في »تفسيره« المطبوع، وهو من رواية أبي حذيفة النهدي، عنه.

)3( وقد جّود متنه اإلمام حماد بن سلمة ♫، فقال آدم بن أبي إياس العسقالني في »تفسيره«:- حدثنا حماد بن 
سلمة، قال: حدثنا سماك بن حرب، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: ما 

تقولون في قوله: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾؟
ج نظيره من أهل النار  ج نظيره من أهل الجنة، والرجل ُيزوَّ فسكتوا، فقال عمر: ولكني أعرفه، هو الرجل ُيزوَّ
يوم القيامة، ثم قال: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ﴾. اهـ. ومن طريق حماد أخرجه اإلمام أبو داود في »الزهد«، 

به واختصر منه.
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بنا  الَدْين وهن  ربنا ونقضي  بيت  »نحّج  فقال:  أعرابي  قال: صليت خلف  الله،  عبد  عن 
كالقطوات)1( يهوين«)2(!

قال فانصرف عبد الله وهو يقول: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾)3(.

28- قال إسحاق: وجدُت في كتابي عن بندار)4(: قال داود: فقلت لعامر: ما ﴿ٻ 
ٻ﴾؟

قال: اختلقه األولون.

وليس في اإلسناد ِذْكَر داود، وعامر، فال أدري دخل حديث في حديث!

]20[ قال البستي:

29- حدثنا ابُن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن مجاهد، عن عبيد بن 
عمير، قاله: ما يأمن داود يوم القيامة!، وإن لُيقال له: ادُن.

فيقول: ذنبي ذنبي.

فيقال له: ادُن.

فيقول: ذنبي ذنبي.

فما يأمن حتى )يعطى()5( شيًئا، قال سفيان: أكرُه أن أذكَره)6(.

)1( جمع قطاة، وهو طائر ثقيل المشي، والَقْطو مقاربة الُخطى في المشي. ُيراجع »مقاييس اللغة«، و»اللسان«.
)2( بّوب عبد الرزاق الصنعاني على األثر: )باب اإلمام يقرأ غير القرآن(.

)3( أورده المصنف كوجه آخر لتفسير قوله تعالى: ﴿ک گ﴾؛ فإنه كان قد ساق قبله تفسير ذلك بـ«ملة عيسى 
ملسو هيلع هللا ىلص«، و»النصرانية«.

)4( يعني بعد هذا األثر مباشرًة.
)5( هذا أقرب رسم لما في المخطوط، حسب ظني وقلة خبرتي!، وفي رواية هارون بن معروف، عن ابن عيينة: 
»... حتى بلغ مكانا الله أعلم به، قال سفيان: كأنه يمسك شيئا«. اهـ. أخرجها عن هارون: عبُد الله بن أحمد 

في »السنة«.
)6( كراهيته لذكر لفظ ما في موضٍع، ال يعني بالضرورة الكراهية المطلقة، وكثير من المحدثين قد يمسكون عن 

التحديث بحديث ما أو لفظة ما لسبب، ثم يحدثون بها في موضع آخر.
وقد رواه عن ابن عيينة جماعة، منهم:
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30- سمعت ابن أبي عمر يقول: وجدُت في مكان آخر: يقال له: ادُنْه ادُنْه، حتٰى ُيدنى 
إلى مكاٍن كأنه يأمن فيه، فيقول: أي ربِّ هذا بيني وبينك، فكيف؟!)1(

فيقول: إني أستوِهبك منه)2( فَيَهبك لي.

بن  هارون  حدثني  قال:  »السنة«،  في  الله  عبد  الرحمن  عبد  أبي  عند  كما  واألقرع،  معروف،  بن  هارون   .*
معروف، حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد - يعني األعرج -، عن مجاهد، عن عبيد - يعني ابن عمير -، قال: 

ما يأمن داود ♠ يوم القيامة حتى يقال له: ادُنْه.
فيقول: ذنبي ذنبي.

حتٰى بلغ، فيقال: ادُنْه.
فيقول: ذنبي ذنبي.

فيقال له: ادُنْه.
فيقول: ذنبي ذنبي.

حتٰى بلغ مكاًنا الله أعلم به.
قال سفيان: كأنه يمسك شيئا.

حدثني هارون بن معروف، حدثنا األقرع، أن سفيان زاده: حتى يضع يده في يده!
سألت أبي عن األقرع، فقال: كان من أصحاب الحديث، وذكر أنه سأله عن شيء من الحديث.

قال أبو عبد الرحمن: واألقرع يقال له: أبو إسحاق األقرع، بصري، كان مقيما بمكة، كان عالما بسفيان بن 
عيينة، وحدثنا عنه محمد بن أبان البلخي. اهـ.

*. أبو معمر الهذلي، كما في »السنة« لعبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبو معمر، حدثنا سفيان، عن حميد 
األعرج، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾، قال: يقول الرب عز وجل: ادُنْه ادُنْه، 

حتى ينتهي إلى موضٍع الله عز وجل أعلم به. اهـ.
*. عبد الجبار بن العالء العطار، وأحمد بن روح األهوازي، فقد قال أبو نعيم في »الحلية«: حدثنا أبي، وأبو 

محمد بن حيان، قاال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا عبد الجبار بن العالء.
وحدثنا الحسين بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن ]بكر[، حدثنا أحمد بن روح، قاال:

حدثنا سفيان، قال: سمعت حميد بن قيس األعرج، يحدث عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، قال: ال يأمن داود 
♠ يوم القيامة، يقول: رب ذنبي ذنبي، فيقال له ادنه، ثالث مرات، حتى يبلغ مكانا الله أعلم به، فكأنه 

يأمن فيه. فذلك قوله: عز وجل: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾.
*. إسحاق بن حاتم المدائني، كما في »التوبة« البن أبي الدنيا، قال: حدثني إسحاق بن حاتم المدائني، حدثنا 
سفيان بن عيينة، عن حميد، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، قال: ال يأمن داود يوم القيامة، يقول: ذنبي ذنبي.

فيقال له: ادُنْه. حتى يدنو إلى مكان كأنه يأمن به. فذلك قوله: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾.
)1( يعني يقول: »هذا فيما بيني وبينك قد غفرَته، فكيف بما بيني وبين خصمي؟«.

)2( يعني أستوهبك من خصمك، وقد روى عبد الرزاق في »تفسيره«، عن معمر، عن الحسن:... فسجد أربعين 
ليلة ال يرفع رأسه إال لصالة مكتوبة، قال: ولم يذق طعاما وال شرابا حتى أوحى الله أن ارفع رأسك فقد غفرُت 

لك.
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فذلك قوله: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾.

وقال البستي:

31- حدثنا ابن زنجويه، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع - هو ابن 
الجراح -، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، ﴿ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی﴾، قال: َذَكَر الّدنوَّ منه، حتٰى َذَكَر أنه يَمسُّ بعَضه!)1(
]21[ قال البستي:

 - الحسن  سمعُت  قال:  هشام،  عن  سفيان،  حدثنا  قال:  عمر،  أبي  ابُن  حدثنا   -32
ووجدت في كتابي في السطر الذي تحت هشام: )مطرف)2(، قال: سمعت الحسن يقول(، 
فال أدري عنهما كالهما)3( أو أحدهما؟ -، قال: ينظر المنافق في صحيفته فيمقُت نفَسه!، 

ڃ  ﴿ڃ  ڇ﴾،  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  إياكم،  ڃ﴾،  ڃ  فـ﴿ڄ 
چ چ﴾، اليوم.

قال: يا رب إني قد علمُت أنك لست بتاركي حتى تأخذ لعبدك مني.
قال: إني أستوهبك من عبدي فيهبك لي، وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء.

قال: اآلن علمت يا رب أنك قد غفرت لي.
قال الله تعالى: ﴿ەئ ەئ وئ* ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾. اهـ.

)1( أثر صحيح، رواه غير واحد من أهل السنة، وتخريجه والكالم عليه يطول.
)2( مطرف بن طريف الحارثي )التاريخ الكبير للبخاري 226/9(، وقد قيل أنه لم يسمع من الحسن )الجزء األول 
من كتاب »العلل ومعرفة الرجال« ألحمد بن حنبل، رواية أبي علي ابن الصواف عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عن أبيه مخطوط في آيا صوفيا 3380، وهو نفيس عتيق تملكه أبو الحسن الضرير المقري وقرأه على أبي الفتح 

ابن أبي الفوارس عن ابن الصواف سنة 412 هـ، ق 23 ب(.
)3( كذا. والمراد هو أن ابن أبي عمر العدني يشك هل سمع ابن عيينة يحدث بهذا الحديث عن كٍل من: هشام بن 

حسان ومطرف بن طريف، أم عن واحٍد منهما فقط؟ وهذا من ورعه وتوّقيه ♫.
ولعل مثل ذلك من أسباب قول اإلمام أبي حاتم الرازي ♫: كان رجال صالحا، وكانت به غفلة؛ رأيت 
اهـ. كما في »الجرح والتعديل« البنه عبد  ابن عينية، وكان صدوًقا.  به عن  عنده حديثا موضوعا قد حدث 

الرحمن، مخطوط كوبريلي، رقم )413( )ق 473أ(، في ترجمة ابن أبي عمر.
قال المعلمي: وابن أبي عمر مكثر جدا عن ابن عيينة، فإذا اشتبه عليه حديث واحد لم يضره، ولعل أبا حاتم 

نبهه عليه فترك روايته. اهـ.
وكان اإلمام أحمد ♫ يحث على السماع من ابن أبي عمر، ويبعث إليه بالسالم.
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وقد كنُت سمعته مرًة ُيحّدث به عن رجٍل سماه فلم أحفظ اسمه، إال أني وجدُت في 

كتابي في غير موضع: هشام، ومطرف.

33- هذا كله قول ابن أبي عمر.

]22[ قال البستي:

34- حدثنا يحيى بن درست البصري، قال: حدثنا أبو إسماعيل القناد، قال: حدثنا 

يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حّدثه، قال: كان أبو هريرة يأتينا بعد 

العصر فيتحّدث إلينا، فيقول: هبطت مالئكٌة عن خيِر مالئكٍة)1(، وُعِرَض آُل فِرعون على 

النار، ويتلو هذه اآلية ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ﴾)2(.

]23[ قال البستي:

35- سمعُت ابَن أبي عمر، يقول: قال سفيان في قوله: جلَّ ِذكُره ﴿چ چ ڇ 

نين، إلى قوله: ﴿ڎ ڈ﴾، قال: منهم  ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ اآلية، قال: نَزَلت في المؤذِّ

)1( قال أ. محمود خيري أبو شمة: هبطت مالئكة عن خير مالئكة، بمعنى: أن المالئكة الذين هبطوا هم من خيرة 
المالئكة، وحرف الجر عن بمعنى من. اهـ.

)2( هذا األثر بهذا اإلسناد والمتن عزيز جيد؛ فهو أجود إسناًدا ومتًنا مما رواه سعيد بن منصور في »تفسيره«، قال:
- حدثنا هشيم، عن يعلٰى بن عطاء، عن ميمون بن أبي ميسرة، قال: كانت ألبي هريرة صرختان في كل ]يوم 

غدوًة[ وعشيًة:
كان يقول أول النهار: ذهب الليل وجاء النهار، وُعِرَض آل فرعون على النار.

فال يسمع أحد صوته إال استعاذ بالله من النار.
فإذا كان العشي قال: ذهب النهار وجاء الليل، وعرض آل فرعون على النار.

فال يسمع صوته أحد إال استعاذ بالله من النار. اهـ.
ومن طريق هشيم رواه الاللكائي في »السنة«، والبيهقي في »عذاب القبر« و»شعب اإليمان«.

وميمون بن ميسرة،- أو ابن أبي ميسرة-، ال يروي عنه فيما قيل إال يعلى بن عطاء، وال يصح أن مالكا روى 
عنه، ولم أجد من ذكره بتعديل، والله أعلم.

وقد قال الحافظ ابن رجب في »أهوال القبور«:
- وقال ابن سيرين: كان أبو هريرة يأتينا بعد صالة العصر، فيقول: عرجت مالئكة، وهبطت مالئكة، وُعرض 
آل فرعون على النار فال يسمعه أحد إال يتعود بالله من النار. اهـ. ولم أجد من أسنده عن ابن سيرين، والله 

أعلم.



399

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

المؤّذنون)1(.

]24[ قال البستي:

36- سمعت ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان: حدثني اليماني الرجل الصالح الحكم 
بن أبان، قال: سألُت سالم بن عبد الله عن رجٍل زنا بامرأة ثم تزوجها؟

فقال: ﴿ۉ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾)2(.

]25[ قال البستي:

37- سمعت ابن أبي عمر، يقول: سئل سفيان عن الكبائر؟

فقال: َعِمَي في هذا من هو أعلم منّا!، وكلُّ شيٍء وعد الله عليه النار فهو من الكبائر.

ابن  عن  عكرمة،  عن  أشعث،  عن  فضيل،  بن  محمد  حدثنا  العطاردي،  حدثنا   -38
عباس، قال: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة، وقد ُذِكرت النّظرة!

]26[ قال البستي:

في  إبراهيم،  عن  منصور،  عن  زائدة،  عن  سفيان،  حدثنا  عمر،  أبي  ابُن  حدثنا   -39
وا، وكانوا  قوله: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾، قال: كان المؤمنون يكرهون أن ُيستَذلُّ

إذا قدروا َعَفوا)3(.

40- سمعُت ابَن أبي عمر، يقول: قال سفيان بن عيينة: قلُت لسفيان الثوري في قوله: 
﴿ھ ھ ے ےۓ﴾: ما هو؟

قال: هو أن يشتمك رجٌل فتشتمه، أو أن يفعل فتفعل به.

)1( وفي قول سفيان بن عيينة »منهم« إشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ، وأن تفسير اآلية بوجٍه ال ينافي ما ورد في 
تفسيرها بغيره من الوجوه، وله كالم هذه المسألة معروف نقله عنه ابن راهويه وسعيد بن منصور.

)2( وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، من أجلة التابعين وصالحيهم، وكان سيًفا على أهل البدع، ♫ 
وغفر له. ينظر: »تاريخ دمشق« البن عساكر )48/20(، و»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« لاللكائي، 

ط. 6، المكتبة اإلسالمية )110/1، 380/2، 442/2: 443(.
)3( أثر صحيح، وفي رواية ذكرها السيوطي في »الدر« وعزاها لعبد بن حميد: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا 

أنفسهم فيجترئ الفساق عليهم.
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فلم أجد عنده منه شيًئا)1(.

فسألُت هشام بن ُحَجْيٍر عن هذه اآلية ﴿ھ ھ ے ےۓ﴾، قال: الجارح إذا 
جرح ُيقتص منه، وليس هو أن يسّبك فتسّبه)2(.

قال سفيان: وكان ابن شبرمة يقول: ليس بمّكة مثل هشام بن حجير)3(.

41- سمعُت ابَن أبي عمر، يقول: قال سفيان: نرى أن العفَو كفارٌة للجارح والمجروح)4(.

42- حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن 
مطر، عن الحسن، في قوله: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇۓ﴾: ينادي منادي يوم القيامة: من 

كان له أجٌر على الله فلَيُقْم، قال: فيقوم من عفا في الّدنيا)5(.

)1( يعني لم يجد المعنى الذي يريده عند الثوري ♫، وقد جاء عن بعض المفسرين مثل قول الثوري.
وهذا من فطنة سفيان بن عيينة في االستفادة من شيوخه عن طريق سؤالهم!

)2( ذكره البغوي في »تفسيره« بال إسناد، وكذا القرطبي.
)3( يعني في صالحه، وهذا من ُحسن تصّرف ابن عيينة: ِذكر الثناء على صاحب القول الراجح عنده وإن كان فيه 
شيء مثال من قبل حفظه، وهي إشارة لطيفة منه أنه يرّجح هذا القول ويخالف قول شيخه الكوفي الثبت سفيان 

الثوري، والله أعلم.
وكان عبد الله بن شبرمة قاضًيا صالًحا، وقوله في الثناء على هشام بن حجير رواه غير واحد عن اإلمام أحمد، عن 
للفسوي، ط.  والتاريخ«  و»المعرفة  أ(،  بن حنبل )ق 31  »العلل« ألحمد  ينظر:  ابن شبرمة.  عيينة، عن  ابن 

الرسالة )24/2(.
)4( وهذا أكمل األحوال؛ فصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب االنتصار يقّلب األمور، كما قال الفضيل 

بن عياض ♫.
)5( وقد عمل اإلمام أحمد ♫ بهذا األثر.

* قال الخرائطي في »مكارم األخالق«:
- حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قلت ألبي يوًما: إن فضاًل األنماطي جاء إليه رجٌل، فقال: اجعلني في 

، قال: ال جعلُت أحًدا في حٍل أبًدا. حلٍّ
في  فنظرت  ۇۇۓ﴾،  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  اآلية  بهذه  مررُت  بني،  يا  قال:  أيام،  مضت  فلما  فتبسم،  قال: 
تفسيرها، فإذا هو: إذا كان يوم القيامة قام مناد، فنادى: ال يقوم إال من كان أجره على الله، فال يقوم إال من عفا. 

فجعلُت المّيت في حل من ضربه إياي، ثم جعل يقول: وما على رجٍل أال يعذَب الله بسببه أحًدا؟!.
- حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثني هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك بن فضالة، حدثني 
من سمع الحسن، يقول: إذا َجَثت األمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودوا: لَيُقْم من أجره على الله، فال 

يقوم إال من عفا في الدنيا. اهـ.
* وقال ابن النجار في »ذيل تاريخ بغداد«:
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]27[ قال البستي:
43- سمعت ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان: قلُت البِن طاوس: ما كان أبوَك يقول 

إذا رِكب الدابة؟
قال: كان يقول: اللهم لك الحمد هذا ِمن نَِعِمَك وفضلك علينا فلك الحمد، سبحان 

الذي سّخر لنا هذا وما ُكنّا له مقرنين.
]28[ قال البستي:

44- حدثنا قتيبة، حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، ﴿ڭ ڭ ۇۇ﴾، على 
َكب مستوفزين)1( ﴿ۈ ۈ ٴۇۇ﴾، يا فالن بن فالن من بني فالن! تعاَل إلى نورك، يا  الرُّ

فالن بن فالن من بني فالن! ال نور لك. اهـ.
وقال البستي:

45- سمعت ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان: المستوفز الذي ال يصيب األرَض منه 
إال ركبته وأطراف أصابعه.

]29[ قال البستي:
46- حدثنا قتيبة، حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، ﴿ڻ ۀ﴾: 

كلمة اإلخالص.
47- حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، ﴿ڻ 

- أخبرنا عبد العزيز بن محمود الجنابذي، أنبأنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله الهروي، أنبأنا عبد الله بن 
محمد هو األنصاري، حدثنا محمد بن أحمد الجارودي إمالء، أنبأنا الحسين بن علي بن جعفر البغدادي، 
حدثنا أبي، حدثنا أبو علي الحسين بن عبد الله الخرقي - وكان من أصحاب أبي بكر المروذي وقد رأى أحمد 
بن حنبل -، قال - يعني المروذي -: بِتُّ مع أبي عبد الله ليلًة، فلم أره ينام إال يبكي إلٰى أن أصبح، فقلت: يا 

أبا عبد الله كثر بكاؤك فما السبب؟
ۓ ڭ  الدرس ﴿ھ ھ ے ےۓ  في  بي  مّر  إياي، وقد  المعتصم  بكر! ذكرُت ضرَب  أبا  يا  فقال: 

ڭ ڭ ڭ ۇۇۓ﴾، فسجدت وأحللته في السجود. اهـ.

ا، قال اإلمام الّلغوّي أبو بكر األنباري في »الزاهر«: ا وال مطمئِنًّ )1( أي قعدوا قعوًدا ليس مستقرًّ
- وقولهم: قد قعد فالٌن مستوِفزًا:

- قال أبو بكر: معناه: قد قعد علٰى وفز من األرض، والوفز: أاّل يطمئن في قعوده. ويقال: قعد على أوفاز من 
األرض. ووفاز. قال الراجز:

يني على َأْوفاِز. اهـ. أسوق عْيرًا مائَل الجهاِز     َصْعبًا ُينزِّ
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ڻ ۀ﴾، قال: ال إلـٰه إال الله.
48- حدثنا ابن أبي عمر)1(، حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي خالد)2(، عن علي األزدي، 
قال: كنت مع ابن عمر، سمعتهم يقولون: ال إلـٰه إال الله والله أكبر، فجعل يقول: هي هي.

قال: فقلُت: وما هي هي؟

قال: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾، ال إلـٰه إال الله والله أكبر.

قال سفيان: وكان الزهري)3( يجمعهما مًعا ﴿ڻ ۀ﴾: منها شهادة أن محمًدا 
رسول الله.

]30[ قال البستي:

- قوله: ﴿حئ مئ ىئ﴾، اآلية.

ُعمير،  بن  ُعبيد  دينار، عن  بن  حدثنا سفيان، عن عمرو  أبي عمر،  ابن  حدثنا   -49

)1( أخرجه من طريقه الطبراني في »الدعاء«، قال:
- حدثنا أحمد بن عمرو الخالل المكي، ثنا ]يحيى[ بن أبي ]عمر[ العدني، ثنا سفيان، عن يزيد بن أبي خالد 

مؤذن مكة، عن علي األزدي، به.
)2( كذا في رواية ابن أبي عمر عن ابن عيينة: »يزيد بن أبي خالد«، ووافقه:

- عبد الرزاق الصنعاني في روايته »تفسيره« عن ابن عيينة، فقال: »شيخ مؤذن كان ألهل مكة«.
- محمد بن سوار البصري، عن ابن عيينة كما في »تفسير الطبري«، فقال: »يزيد بن أبي خالد المكي«.

- وخالفهم سعيد بن منصور في »تفسيره« في روايته عن ابن عيينة، فقال: »عن شيخ يقال له: يزيد أبو خالد«.
)3( وقد جاء عن الزهري في هذه اآلية وجٌه آخر، رواه عنه ابن المبارك كما في »تفسير الطبري«، ومعمر بن راشد 
كما في »تفسير« عبد الرزاق، وذكره أبو عمر ابن عبد البّر في »اإلنصاف« من طريق عبد الرزاق، عن معمر، 

فقال ابن عبد البر ينقل عن عبد الرزاق:
- قال: وأنبأ معمر، عن الزهري، في قول الله تبارك وتعالى ﴿ڻ ڻ ۀ﴾، قال:

﴿ھ ھ ھ ھ﴾، حين لم يقرأ المشركون ﴿ھ ھ ھ ھ﴾.
- قال أبو عمر: حين لم يقرأ بها سهيل بن عمرو العامري وأصحابه الذين عقدوا الصلح مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام 
الحديبية في انصرافه عنهم إلى العام القابل وأَبوا أن يكتبوا ﴿ھ ھ ھ ھ﴾، وفي ذلك نزلت سورة 

الفتح، وفيها قوله تعالى: ﴿ڻ﴾، يعني المؤمنين ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴾.
ه إال الله، وقول ابن شهاب في ذلك تعضده اآلثار في  ـٰ - وقد قيل في قوله: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾: ال إل

صلح الحديبية ونزول سورة الفتح، والله أعلم. اهـ.
ه إال الله«، ولعلها تحتمل الوجهين؛ فإن القولين متالزمان، وخصوص  ـٰ إال أن أغلب المفسرين فسروها بـ »ال إل

السبب ال يمنع عموم المعنى، والله أعلم.
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﴿خب مب ىب يب جت حت﴾، قال: األّواُب الحفيُظ: الذي ال يجلس مجلًسا فيقوم، 
حتى يستغفر الله.

]31[ قال البستي عند قوله جل جالله: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾:

50- وجدُت في كتاب أبي)1( في »تفسير قتادة«: إن الله تعالى أكذب اليهود والنصارى 
وأهل القرى، وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استراح 

يوَم السابع)2(، وذلك عندهم يوم السبت وُهم ُيسّمونه يوَم الّراحة.

- قال إسحاق: بلغني أن رجاًل كتب القرآن في ستة أيام، ثم عقد بأصبعه ستًّا فقال: 
كتبته في ستة أيام وما مّسنا من لغوب، قال: فبقَيت أصبعه على تلك الحال حتى مات)3(.

]32[ قال البستي:

51- حدثنا المسيب بن واضح، قال: قلُت للحجاج بن محمد: قوله: ﴿ ک گ گ 
گ گ ڳ ﴾؟

♫ نشأ وترّبى في بيئة علمية، وإن لم يكن أبوه مشهوًرا معروًفا إال أنه  )1( في هذا ِداللة على أن المصنِّف 
ًرا قاضًيا، ف♫ وغفر له وجزاه على حسن تربية ابنه خير الجزاء. خّلف ابًنا ُمحّدًثا عالًِما مفسِّ

وهذا يدّلك على أهمية وجود الكتاب في البيت.
والكتاب الذي عند والد المصّنف ♫ هو »تفسير« سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وهي نسخة مشهورة 

يروي منها اإلمام أحمد.
وكثيرا ما يقول المصنِّف: وجدت في كتاب أبي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

إال أنه أحيانا يختصر ذلك.
)2( ولُينتبه في مثل هذا الموضع إلى أن ِمن أهل العلم والسنة من كره أن يجلس الرجل أو يستلقي واضًعا إحدى 
خلق  أن  بعد  تعالى  لله  الصفة  هذه  إثبات  في  أخبار  لورود  لبشر؛  ينبغي  ال  ذلك  ألن  األخرى  على  رجليه 
السماوات واألرض، دون نسبة التعب واللغوب إليه تبارك وتعالى، فمثل هؤالء ال يدخل قولهم ضمن قول 
زنادقة اليهود والنصارى، بل هي مسألة حديثية ِعلمية بحتة ال ُيرمى فيها المخالف بأنه مجسم أو مشبة أو كافر.
)3( اعلم أنه ليس كل ُمشارك في العلم بمهارته سواء بالكتابة أو التأليف أو الجمع أو التحقيق أو حسن االستدالل 
ا بل قد يكون ضاالًّ زنديقا، وهذا كحال بعض المستشرقين الغير مسلمين ممن  يكون بالضرورة صالًِحا مهديًّ
يقومون بتحقيق كتب التراث اإلسالمي وطباعتها، ال إيماًنا بما فيها! بل لالستفادة بها في دراساتهم البحتة 

الجاّفة عن اإلسالم من باب التأريخ ودراسة أصول األديان والحضارات.
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قال: كلُّ أحٍد يرى أن الصيحة خرجت من أصل أذنه، قريبة منه.

قلُت: من أين تخرج الصيحة؟

قال: من السماء السابعة، وهي طويلة، فتمر سماء سماء فيخّرون على أَدَمِة)1( السماء، 
به  مّرت  من  كل  األرض،  أهل  فيموت  األرض،  ثم  األرض  إلى  القرار،  إلى  تنزل  حتى 

الصيحة إلى قرار األرض.

قلُت: في القرآن ثالث نفخات: نفخة الصرع، ونفخة الصعقة، ونفخة البعث، قلُت: 
وكم بين النفختين؟

قال: أربعين سنة)2(.

ُكنا  ڳ﴾،  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  قتادة«:  »تفسير  في  إسحاق:  قال   -52
ثنا أن كعًبا  ث أنه ُينادي من بيت المقدس، من الصخرة، وهي أوسط األرض، وُحدِّ ُنحدَّ

قال: هي أقرب األرض إلى السماء بثمانية عشر مياًل.

]33[ قال البستي:

53- حدثنا عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفالس، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا عباد بن 
راشد، حدثنا محمد بن عباد بن جعفر، قال:

رأيُت ابَن عامر قائما على باب البصريين بمكة، فنظر إلى البيت، فقال: حّبذا بيت رّبي 
ما أحسنه وأجمله، هذا واللِه البيُت المعمور.

]34[ قال البستي:

54- حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، 

)1( يعني ما ظهر منها.
الشبكة، فصححتها من »موسوعة  المرفوع على  ملّون  الغير  المخطوط  قراءتها من  ُأحسن  لم  الكلمة  وهذه 
التفسير بالمأثور« وقد اعَتَمَدت الموسوعة على الرسالتين الجامعيتين اللتين ُحقق فيهما الجزء المخطوط من 

»تفسير البستي«.
)2( وهذا نّص تفسيري عزيز تفّرد به هذا الكتاب النفيس، وحجاج بن محمد هو المصيصي المعروف الذي سمع 

»تفسير ابن جريج« وستطبع منه قطعة قريًبا بتحقيق د. عبد الرحمن قائد وفقه الله.
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قوله: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾، قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل فُيوضع 
في الميزان، فال يزن عند الله جناح بعوضة!

قال سفيان: ال أدري قرأ ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾، أم لم يقرأ)1(.

]35[ قال البستي:

55- سمعُت أبا رجاء ُقتيبة بن سعيد، يقول: َمن قال: »قوله ﴿ى﴾، ﴿پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾، مخلوق«؛ فهو كافر بالله، وما كان الله تبارك وتعالى ليأمر محمًدا 

ملسو هيلع هللا ىلص بعبادة مخلوق)2(.
]36[ قال البستي:

56- حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء، )عن()3( 
سعيد بن جبير، ومنصور، عن مجاهد، قاال: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ * ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾، قاال: ﴿ٹ ٹ﴾، إال ِمن نفسي.

- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿ٹ ٹ﴾، ِمن 
نفسي.

]37[ قال البستي:

﴿ڀ﴾،  مجاهد:  عن  جريج،  ابن  عن  الحجاج،  حدثنا  قال:  قتيبة،  حدثنا   -57

)1( وهذا تحّرٌز ِمن ابن عيينة أن ُينَسب لشيخه أو شيخ شيخه أنهم أوردوا هذا األثر بعينه لتفسير هذه اآلية بعينها، 
مع أن ظاهر اآلية يحتمل تفسيرها بهذا األثر بدون إشكال، إال أنه كان دقيًقا وِرًعا، ♫ وغفر له.

نَّة، ♫ وغفر له وجزاه خيًرا. ينظر: »شعار أصحاب  )2( قتيبة بن سعيد شيخ الُبستي رحمهما الله كان إماًما في السُّ
الحديث« ألبي أحمد الحاكم، مخطوط في الظاهرية ضمن مجموع 89 عمرية، )ق 147 ب، ق 148(.

وقوله »وما كان الله تبارك وتعالى ليأمر محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بعبادة مخلوق«، من ُحسن االلتفات؛ ألن النداء في اآليات 
أصول  في  األنبياء  دين  وأن  له،  شريك  ال  واحٌد  ههم  ـٰ إل جميًعا  األنبياء  أن  على  للداللة  وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  لموسى 
االعتقاد والتوحيد واحد؛ فما ُأمر به موسى ملسو هيلع هللا ىلص من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو ما ُأمر به محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

وجميع األنبياء.
)3( في األصل ]و[، وهو خطأ ِمن الناسخ كما هو ظاهر، ولسفيان الثوري في تفسير هذه اآلية إسنادان: )عطاء عن 

سعيد بن جبير، به(، و)منصور، عن مجاهد، به(.
وبهذا اإلسناد أخرجه الطبري في »تفسيره«.
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تعطًُّفا من ربِّه عليه.

سفيان  أبي  مسروق  بن  سعيد  عن  سفيان،  حدثنا  قال:  عمر،  أبي  ابن  حدثنا   -58
الثوري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ال أدري ما ﴿َحنَاًنا﴾، غير أني أظنه تعطُّف الله 

على العباد بالرحمة)1(.

]38[ قال البستي:

أبو  حدثنا  قال:  البصري،  فراس  بن  محمد  حدثنا[)2(  ]قال:  هريرة،  أبو  حدثنا   -59
قتيبة، قال: حدثنا يونس بن الحارث الطائفي، قال: حدثنا عامر الشعبي، قال: كتب عمر 
إلى قيصر في شأن النخلة: وهي الشجرة التي أنبتها الله تحت مريم حيث نفست بعيسى 

ابنها؛ فاّتِق الله وال تتخذ عيسى إلـًٰها من دون الله)3(.

)1( هذا في تفسير قول الله تعالى ﴿ڀ ڀ ڀ﴾، فقد بّشر الله تعالى زكريا ملسو هيلع هللا ىلص بأن يرزقه يحيى ملسو هيلع هللا ىلص ويجعل 
الله تعالى عليه ملسو هيلع هللا ىلص ورحمته به  ف  ا، وهذا من تعطُّ الكبر عتيًّ امرأته عاقًرا وقد بلغ من  النبّوة، وقد كانت  فيه 

واستجابته لدعائه.
النص  وصواب  البصري،  فراس  بن  محمد  نفسه  هو  هريرة  وأبو  الناسخ  من  خطأ  المخطوط! وهو  في  )2( كذا 

شيئان:
- إما أن البستي قال »حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري«، فانتقل نظر الناسخ فأضاف »قال حدثنا«، 

والبستي جائٌز أن يروي عن محمد بن فراس؛ فإنه روى عمن هو أقدم منه.
- وإما أن يكون البستي قال: »حدثنا أبو حفص البصري، قال: حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري«، 

ويكون أبو حفص هو الفالس وسقط ِذكُره من الناسخ.
وهذا االحتمال قائٌم كذلك؛ ألن أبا حفص عمرو بن علي الفالس البصري روى هذا األثر عن ابن فراس كما 

سيأتي.
لكن مما يرّجح االحتمال األول: أن مثله تكرر مع الناسخ، فقد كتب في موضع: »حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا 

قتيبة..«، وأبو رجاء هو قتيبة نفسه.
)3( وفي الحديث قّصة مجملها أن قيصر أرسل يستفسر عن شجرٍة ما، فأجابه الفاروق ◙ بأن هذه الشجرة 
التي ذكر صفاتها هي النخلة، ولم يكتِف بذلك بل لفت َنَظَره إلى أن هذه الشجرة هي التي طعمت منها مريم 
ًها ُيعبد! وهذا من بديع ما يكون في الرّد  ـٰ عليها السالم وهي نفساء بعيسى ملسو هيلع هللا ىلص ليبّين له أنه بشر رسول، ال إل

على أهل الباطل!
والحكاية رواها أبو حفص عمرو بن علي الفالس، عن محمد بن فراس البصري، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، بها.

أخرجه القاضي المعافى بن زكريا في »الجليس الصالح«، قال:
- كتاب قيصر إلى عمر ◙ بشأن النخلة.

- حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم الشيعي، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا 



407

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

]39[ قال البستي:

60- حدثنا ُبندار بُن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان، 

ابن عباس، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  السائب، عن سعيد بن جبير، عن  بن  عن عطاء 

پ پ﴾، قال: ُأدنَِي حتى سمع صريف القلم)1(.

]40[ قال البستي:

61- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، ﴿پ پ 

يونس بن الحارث الطائفي، عن الشعبي، قال: كتب قيصر إلى عمر: »أخبرك أن رسلي أتتني من ِقَبلك فزعمت 
أن ِقَبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحمر ثم تشقق عن مثل اللؤلؤ - أحسبه قال: 
تينع وتنضج  ثم  األحمر،  الياقوت  مثل  فتكون  ثم تحمر  الزمرد األخضر،  مثل  فتكون  ثم تخضّر  األبيض-، 
فتكون كأطيب فالوذج ُأِكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر، فإن تكن رسلي َصَدَقتني فال أرى 

هذه الشجرة إال من شجر الجنة!«.
فكتب إليه عمر: »من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد َصَدَقْتَك، هذه الشجرة 
عندنا، هي الشجرة التي أنبتها الله عز وجل على مريم حين نفست بعيسى ابنها ♠؛ فاتق الله وال تتخذ 
ًها من دون الله! فإن َمَثل عيسى عندنا كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك  ـٰ عيسى إل

فال تكن من الممترين«. اهـ.
ابن  الجهم، عن عمرو بن علي، ومن طريق  أبي  ابن  المقرئ في »معجمه« عن شيخه محمد  ابن  وأخرجها 

األعرابي أخرجها ابُن عساكر في »تاريخ دمشق«.
ًقا، فقال: وقد ذكر الحكاية ابُن أبي حاتم في »تفسيره«، عن عمرو بن علي الفالس معلَّ

- ُذِكَر عن عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا أبو قتيبة،...، به. نقله ابُن كثير في »تفسيره«.
ورواها كذلك يحيى بن حكيم المقومي، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، بها.

القاسم  أبو  قال  فقد  »الطواالت«،  كتاب  في  القزويني  القطان  إبراهيم  بن  الحسن علي  أبو  الحافظ  أخرجها 
الرافعي القزويني في »التدوين في أخبار قزوين«:

- الحسن بن زنجويه القزويني، سمع أبا طلحة الخطيب في »الطواالت« ألبي الحسن القطان بسماعة منه:
ثنا أبو علي الحسين بن علي بن نصر الطوسي، ثنا يحيٰى بن حكيم المقومي، ثنا أبو قتيبة ]سلم[ بن قتيبة، ثنا 

يونس بن الحارث الطائفي، عن الشعبي،..، وذكره.
وله طريٌق آخر عن سلم بن قتيبة في كتاب »أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم«.

وله طريق آخر ضعيف مرسل عن ابن المقرئ في »معجمه«، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في »تاريخ دمشق«.
ينظر:  بيده.  األلواح  في  التوراة  وعال  جّل  الرّب  بكتابة  القلم  صريف  سمع  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  موسى  َب  ُقرِّ )1( يعني 
»المجموع المغيث« ألبي موسى المديني، ط.1 جامعة أم القرى )267/2(، و»تفسير ابن كثير« ط.1، ابن 

الجوزي )234/5(.
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پ پ﴾، يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين)1(.
]41[ قال البستي:

62- حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المغيرة بن زياد، 
عن عطاء، قال: كانوا يقولون: إّن العرَش على الَحَرم)2(.

]42[ قال البستي:

أبي  عن  اليامي،  الكريم  عبد  بن  العالء  حدثنا  وكيع،  حدثنا  الحساني،  63 – حدثنا 
كريمة الكندي، قال: ُكنّا جلوًسا عند زاذان أبي عمرو، فُقِرَئت هذه اآلية ﴿ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ﴾، فقال زاذان: عذاب القبر.
والحمد لله الذي بنعمته تتّم الصالحات.

* * *

)1( وذلك باإليمان والعمل الصالح، ألن أول اآلية ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾.
)2( يعني أن العرش في السماء ُيقابل الحرم في األرض، وهذا مثل ما جاء في بيت العزة وأنه في السماء يقابل 

الكعبة، والله أعلم.
أخرجه أبو طاهر المخلِّص كما في »المخلصيات«، قال:

- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا وكيع، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، 
قال: كانوا يرون أن العرَش على الَحَرم. اهـ.

كذا قال عبد الله بن محمد البغوي، عن داود بن رشيد، لكن ذكر ابن حجر في »المطالب العالية«، أن معاذ بن 
المثنى أخرجه في زياداته على »مسند مسدد«، قال:

- حدثنا داود بن رشيد، ثنا حفص بن غياث، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء، قال: العرُش على الَحَرم. اهـ.
فإما أن يكون لداود فيه إسنادان، أو أن الثاني وْهم.

وعزاه السيوطي في »الدر المنثور« البن المنذر النيسابوري في »تفسيره«.



يٌظ بخّطِ الحافظ ابن َحجَر العَسقَلاني لكتاب: تقر

ة شيخ الإسلام كافر« َّ ى ابن تيمي َّ د الوافِر على مَن زعم أّنَ مَن سم َّ »الر

ق( )نّصٌ محّقَ

عبد الله الحسيني
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يٌظ بخّطِ الحافظ ابن َحجَر العَسقَلاني لكتاب: تقر

ة شيخ الإسلام كافر« َّ ى ابن تيمي َّ د الوافِر على مَن زعم أّنَ مَن سم َّ »الر

عبد الله الحسيني

الم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: الة والسَّ الحمد لله، والصَّ

ى ابن تيميَّة  د الوافِر على َمن زعم أنَّ َمن سمَّ فهذا تقريٌظ في غاية النَّفاسة لكتاب: »الرَّ
بن  الله  عبد  بن  د  محمَّ ين  الدِّ شمس  ث  المحدِّ الحافظ  لمصنِّفه  كافر«)1(  اإلسالم  شيخ 
افعي )777 هـ-842 هـ(، خطَّتُه َيراع شيخ اإلسالم  مشقي الشَّ ين الدِّ د ابن ناصر الدِّ محمَّ
د ابن َحَجر الَعْسَقالني الِكنَاني الِمصري  ين أحمد بن علي بن محمَّ اظ شهاب الدِّ إمام الحفَّ
اميَّة في أواخر سنة 836  يار الشَّ َث به أثناء زيارته للدِّ افعي )773 هـ-852 هـ(، وَحدَّ الشَّ

هـ)2(.

مة زهير الشاويش ♫ تعالى،  ات بالمكتب اإلسالمي، ببيروت، بتحقيق شيخنا المجيز العالَّ ة مرَّ )1( ُطبع عدَّ
مع ألهل القرن التَّاسع« )103/8-104( أثناء ترجمته للحافظ  وء الالَّ خاوي في »الضَّ ث الحافظ السَّ وتحدَّ
وهو  حجر-،  ابن  -يعني:  كشيخنا  ة،  األئمَّ له  ظُه  »قرَّ فقال:  المذكور،  كتابه  عن  الدمشقي  ين  الدِّ ناصر  ابن 
غير  به  َث  وحدَّ وخلٌق،  الله،  نصر  بن  والمحب  والبساطي،  والَعيني،  َفْهني،  والتَّ الُبْلَقْيني،  والعلم  أحسُنهم، 
ة، وقام عليه العالء البخاري؛ لكون التَّصنيف في الحقيقة ردٌّ به عليه، فإنَّه لما سكن دمشق، كان يسأُل عن  مرَّ
مقاالت ابن تيميَّة التي انفرد بها، فيجيُب بما يظهر من الخطأ فيها، وينفر عنه قلبه إلى أن استحكم أمره عنه، 
ح في مجلسه بأنَّ من أطلق على ابن تيميَّة أنَّه شيخ اإلسالم يكفر  ح بتبديعه، ثمَّ بتكفيره، ثمَّ صار يصرِّ وصرَّ
ة  بهذا اإلطالق، واشتهر ذلك، فَجمَع صاحب التَّرجمة في كتابه المشار إليه كالم من أطلق عليه ذلك من األئمَّ
األعالم من أهل عصره من جميع المذاهب سوى الحنابلة بحيث اجتمع له شيٌء كثير، وحينئذ كتب العالء إلى 
، ولكنَّه لم يصل بحمد الله إلى تمام غرضه« ا.هـ، وُمجمل كالمه هذا منقول  لطان كتاًبا بالَغ فيه في الحطِّ السُّ

بحروفه عن شيخه كما سيأتي.
رر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر« )734/2(: »ومن  خاوي في »الجواهر والدُّ )2( قال تلميذه الحافظ السَّ
ين،  ام ابن ناصر الدِّ د الواِفر على من زعم أن ابن تيميَّة شيخ اإلسالم كافر، لحافظ الشَّ ذلك ما َكتَب به على الرَّ
ام، بقراءة صاحبنا النَّجم الهاشمي« ا.هـ  نة التي تليها بالشَّ َث به في أواخر السَّ في سنة خمس وثالثين، وَحدَّ
للمصنَّف  بتقريظه  َث  حدَّ بدمشق،  شيُخنا  كان  »لما   :)104/8( مع«  الالَّ وء  »الضَّ في  وقال  بحروفه،  فساقه 

بين« ا.هـ. المشار إليه، ولم يلتفت إلى المتعصِّ
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خ شمس  ومطلُع التَّقريظ هذا يتطابُق حرًفا بحرٍف مع ما َنَقلُه عنه تلميُذُه: الحافظ المؤرِّ
افعي )831 هـ-902 هـ( في كتابه:  خاوي الشَّ د السَّ حمن بن محمَّ د بن عبد الرَّ ين محمَّ الدِّ
ادس:  رر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر« )734/2-736(، الباب السَّ »الجواهر والدُّ
هلة  ل في تقاريظه البديعة وألفاظه السَّ في سياق شيء من بليغ كالمه نظًما ونثًرا، الفصل األوَّ
د الوافر« )ص 248-246(،  ر التَّقاريظ الملحقة بكتاب: »الرَّ المنيعة، وكذلك تجده يتصدَّ

دة زاد عليها بعد ذلك، أو سيقت هنا مختصرة، والله أعلم. تُه فُيحتمل بأنَّها مسوَّ ا تتمَّ وأمَّ

آيا  مجموعة  ضمن  السليمانيَّة  بالمكتبة  محفوظٌة  نفيسٌة  وحيدٌة  يَّة  خطِّ نسخٌة  وله 
في  ادس،  السَّ بالمجلَّد  الجديدة«،  »التَّذكرة  كتاب  ضمن  ويقع   ،)3139( رقم  صوفيا، 
بالمداد  العسقالني  حجر  ابن  الحافظ  َكَتبُه  و]191/أ[،  ]192/أ-ب[  صفحات  ثالث 

األسود بخطٍّ نسخيٍّ مقروٍء خاٍل من التَّنقيط والتَّشكيل في الغالب.

ق مشهور بن حسن آل سلمان -حفظه الله وجزاه خير الجزاء-  ومع أنَّ شيخنا المحقِّ
ث ابن ناصر  بق في العناية بهذا التَّقريظ ضمن كتابه: »محنة اإلمام المحدِّ حاز قصب السَّ
يَّتِه،  ٍة؛ نظًرا ألهمِّ مشقي« )ص 423-428(، إالَّ أنَّني آثرُت إفراده بمقالٍة مستقلَّ ين الدِّ الدِّ

ومدى نفاستِه، ومساهمة في إذاعتِه.

المنسوخ  قابلُت  ثم  الحديثة،  اإلمالئيَّة  الطَّريقة  على  التَّقريظ  بنسخ  قمُت  وقد 
د  رر« والتَّقاريظ الملحقة بكتاب »الرَّ بالمخطوط، وأثبتُّ الفروق بينه وبين »الجواهر والدُّ
العسقالني  ابن حجر  الحافظ  بخطِّ  التَّقريظ وغيره  يديه سبب هذا  بين  مُت  وقدَّ الوافر«، 
كل ما  بالشَّ أيًضا حيث يقع في المخطوط نفسه في صفحة واحدة ]171/أ[، وضبطُت 

يحتاج إلى ضبط من النَّص، وأضفُت بعض الفوائد في الهامش.

د بن عبد الله  ق المفيد محمَّ يخ المحقِّ كر الجزيل لفضيلة الشَّ ه الشُّ وال يفوتي أن أوجِّ
السريع على نفيس إثراءاته ودقيق مالحظاته، جزاه الله تعالى خير الجزاء.

هذا  بالتَّقريظ  ينفع  أن  الُعلى  وصفاته  الُحسنى  بأسمائه  وتعالى  سبحانه  الله  أسأُل 
وإلخواننا،  تنا،  أمَّ ولعلماء  ولمشايخنا،  ولوالدينا،  لنا،  يغفر  وأن  والمسلمين،  اإلسالم 

اتنا، ولتالمذتنا، وللُمسلمين أجمعين. يَّ وألحبابنا، وألهلينا، وألزواجنا، ولذرِّ
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ى ابن تيميَّة شيخ اإلسالم  د الوافِر على َمن زعم أنَّ من سمَّ ]سبب التَّقاريظ لكتاب »الرَّ
كافر« بخطِّ الحافظ ابن َحَجر الَعسَقالني[
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ى ابن تيميَّة شيخ  د الوافِر عىل َمن زعم أنَّ من سمَّ ]تقريٌظ بخطِّ احلافظ ابن َحَجر الَعسَقالين لكتاب »الرَّ
اإلسالم كافر«[

]3/1[
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]3/2[
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]3/3[
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يظ بخّطِ الحافظ ابن حجر العسقلاني[)1( قار َّ ق لسبب الت ّصُ المحّقَ َّ ]الن

د)2(، نزيُل الهند،  د بن محمَّ د بن محمَّ ين الُبخاري محمَّ يُخ عالء الدِّ ]171/أ[ كاَن الشَّ
ين ابن تيميَّة  يخ تقي الدِّ ا سَكَن دمشق، ُيسأل عن مقاالت الشَّ ثمَّ نزيل مصر، ثمَّ دمشق، لمَّ
أمره  استحكَم  أن  إلى  قلُبُه،  عنه  وينِفُر  فيها،  الخطأ  من  يظهر  بما  فُيجيُب  بها،  انفرَد  التي 
ح في مجلسه بأنَّ َمن أطلَق على ابن تيميَّة  َح بتبديعه، ثمَّ بتكفيره، ثمَّ صار ُيصرِّ عنده، وصرَّ

أنَّه شيخ اإلسالم، فإنَّه يكفُر بهذا اإلطالق! واشتهر ذلك.

ين،  الدِّ ناصر  ابن  ين  الدِّ شمس  ام،  الشَّ حافَظ  َث،  المحدِّ اإلماَم،  يَخ،  الشَّ ذلك:  فبلَغ 
د الوافِر على َمن زعم أنَّ َمن أطلق على ابن تيميَّة أنَّه شيخ اإلسالم  اه: »الرَّ فَجمَع كتاًبا سمَّ
ة األعالم ِمن أهل َعْصِرِه من جميع  كافر«، فَجمَع فيه كالم َمن َأطلَق عليه ذلك من األئمَّ
نُه الكثير من ترجمة ابن تيميَّة. المذاهب سوى الحنابلة، فَجمَع من ذلك شيًئا كثيًرا)3(، وضمَّ

ظوه، فكَتُبوا عليه،  وَأرسَل منُه نسخًة إلى القاهرة، وَسأَل َمن بها من أهل الِعلم أن ُيقرِّ
وهذه ُنسخ أجوبتهم)4(.

مع« )103/8-104(، ومختصًرا في  وء الالَّ خاوي هذا النَّص حرًفا بحرف في »الضَّ )1( ساق تلميذه الحافظ السَّ
الغمر« )476/3- »إنباء  في  العسقالني  ابن حجر  الحافظ  إلى شيخه، وقال  ينسبه  )292/9-293(، ولم 
نة ثارت فتنٌة عظيمٌة بين الحنابلة واألشاعرة  ه: »وفي هذه السَّ 477( في حوادث شهر شوال سنة 835 هـ ما نصُّ
تيميَّة،  ابن  على  الحطِّ  في  وبالغ  الحنابلة،  على  دمشق  نزيل  البخاري  ين  الدِّ عالء  يخ  الشَّ ب  وتعصَّ بدمشق، 
ين ابن ناصر  ماشقة البن تيميَّة، وصنَّف صاحبنا الحافظ شمس الدِّ ب جماعة من الدَّ ح بتكفيره، فتعصَّ وصرَّ
مه من أهل عصره فَمن بعدهم على حروف  ين جزًءا في فضل ابن تيميَّة، وسرَد أسماء من َأثنى عليه وعظَّ الدِّ
بالتَّصويب، بل خالفوا عالء  القاهرة، فَكتَب له عليه غالب المصريِّين  ًنا لكالمهم، وأرسلُه إلى  المعجم، مبيِّ
لطان  الدين البخاري في إطالقه القول بتكفيره وتكفير من أطلق عليه أنه: شيخ اإلسالم، وَخرَج مرسوم السُّ

: أنَّ أحًدا ال يعترُض على مذهب غيره، ومن أظهَر شيًئا ُمجمًعا عليه ُسمع منه، وَسَكَن األمر« ا.هـ. إلى كلٍّ
ين،  )2( العالء البخاري )769 هـ-841 هـ(: محمد بن محمد بن محمد، البخاري، العجمي، الحنفي، عالء الدِّ
أبو عبد الله، فقيه، بارع في علَمي المعاني والبيان وفي العربية، انظر: »درر العقود الفريدة« )127-126/3(، 

و»إنباء الغمر« )87/4(، و»الضوء الالمع« )294-291/9(.
بوه بشيخ اإلسالم. )3( بلغ عدد من ذكرهم 87 عالًما من الذين عاصروا ابن تيميَّة، أو جاؤوا بعده، ولقَّ

َفْهني، والَعيني،  )4( فساق تقاريظ جماعة من أهل العلم بالقاهرة لكتاب »الرد الوافر«: كالبلقيني، والبساطي، والتَّ
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يظ الحافظ ابن حجر العسقلاني بخّطِه[ ق لتقر ّصُ المحّقَ َّ ]الن

]192/أ[ الحمُد لله، وَسالٌم على عبادِه الذين اصَطَفى:

ؤاُل  َر من َدَعاُه: »شيخ اإِلسالم«، والسُّ ن َأطلَق على ابن تيميَّة أنَّه كافر، أو َكفَّ ُسِئلُت عن مَّ
ِة َعْصرِه، فَمن بعدهم، فَكَتبُت)1(: ُجِمَع في ُجزٍء ُمؤلٍَّف في َمناقبِه، وِسياق َمن َأثنَى عليه ِمن أئمَّ

ُجِمَع ألَجلها  الذي  للمقاصد  ُهَو  الذي  والمجُموِع  النَّافِِع،  التَّأليِف  َوقفُت على هذا 
فُه)3(، وتضلُّعُه ِمن الُعلوم النَّافعة بما عظَّمُه  ائل)2( الذي ألَّ ْقُت َسعة اطِّالع السَّ جاِمع، َفَتَحقَّ

فُه. بين الُعلماء وشرَّ

مس، وَتلِقيبُه بشيخ اإِلسالم في َعْصرِه  ين َأشهُر ِمن الشَّ يخ تقي الدِّ وُشهرُة إِمامة الشَّ
ُينِكُر ذلك إالَّ َمن  كيَِّة، وَيستمرُّ غًدا كما كاَن باألَمِس، وال  الزَّ باٍق إلى اآلن على األَلسنِة 
َجِهَل ِمقدارُه، أو تجنََّب اإِلنصاف، فما أكثر)4( غلط َمن َتعاَطى ذلك، وأكثر ِعثارُه، فالله 

تعالى ُهَو المسؤول أن يقينا ُشرور َأنفسنا، وحصائد َألستنا، بمنِِّه وفضلِه.

ين  هيُر عَلم الدِّ جل إالَّ ما نبََّه عليه الحافُظ الشَّ ليل على إِمامة هذا الرَّ ولو لم َيُكن ِمن الدَّ
ا ماَت ما  أنَّه لم ُيوجد في اإِلسالم َمن اجتمَع في جنازته لمَّ البِْرَزالي)5( في »تاريخه«)6(: 

بخطِّ أحد تالمذته - فيما يظهر - نقاًل عن خطوطهم، من ]171/ب[ إلى ]180/ب[.
ل سنة 835 هـ، كما في »الرد الوافر« )ص 248(، و»الجواهر  )1( َكَتبُه في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع األوَّ

رر« )734/2(، وعمره يومها 61 سنة تقريًبا. والدُّ
ين  الدِّ ناصر  ابن  الحافظ  وهو  »اإلمام«،   :)246 )ص  الوافر«  و»الرد   ،)734/2( رر«  والدُّ »الجواهر  )2( في 

الدمشقي.
رر« )734/2(، و»الرد الوافر« )ص 246(: »صنَّفه«. )3( في »الجواهر والدُّ

ا أكثر«، وفي »الرد الوافر« )ص 246(: »فما أغلط«. رر« )734/2(: »ممَّ )4( في »الجواهر والدُّ
د، إمام،  ين، أبو محمَّ افعي، علم الدِّ مشقي الشَّ )5( البِرزالي )665 هـ-739 هـ(: القاسم بن محمد بن يوسف الدِّ
بالمحدثين« )ص  المختص  الحفاظ« )195/4-196(، و»المعجم  »تذكرة  انظر:  خ،  ث، مؤرِّ حافظ، محدِّ

77-78(، و»معجم شيوخ الذهبي الكبير« )115/2-117(، و»الدرر الكامنة« )279-277/4(.
ين  مشقي في »البداية والنهاية« )212/16-213( عن تاريخ الحافظ علم الدِّ )6( نقل الحافظ المؤرخ ابن كثير الدِّ
ين بعد إيراد هذه التَّرجمة جنازة أبي  يخ علم الدِّ البرزالي حول وفاة شيخ اإلسالم ابن تيميَّة، فقال: »ثمَّ َذكَر الشَّ
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ا،  ين، وأشاَر إلى أنَّ جنازة اإلمام أحمد كانت حافلًة جدًّ يخ تقي الدِّ اجتمَع في جنازة الشَّ
َشِهدها ِمِئين)1( ُأُلوف، ولكن لو كاَن بدمشق من الخالئق ]192/ب[ نظِير َمن كان ببغداد، 

َر أحٌد منهم عن ُشهود جنازته. أو)2( أضعاف ذلك، لما تأخَّ

وأيًضا، فجميُع َمن كان ببغداد - إالَّ األقّل - كاُنوا َيعتقُدون إمامَة اإلمام أحمد، وكاَن 
أميُر بغداد وخليفُة الوقت إذ ذاك في غاية المحبَّة له والتَّعظيم، بخالف ابن تيميَّة، فكاَن أميُر 
بوا عليه حتَّى ماَت محُبوًسا  البلد حين ماَت غائًبا، وكاَن أكثر َمن بالبلد من الفقهاء قد َتعصَّ
ف)3(، إالَّ  بالقلعة، ومع هذا، فلم َيتخلَّف منهم عن حضور جنازته، والتَّرحم عليه، والتَّأسُّ

ة. روا؛ خشيًة على أنفسهم ِمن العامَّ ثالثة أنُفس)4(، تأخَّ

وبركتِه،  إِمامتِه  اعتقاُد  إالَّ  باِعٌث  لذلك  َيُكن  فلم  العظيِم،  الجمِع  هذا  ُحضور  ومَع 

ابوني: سمعُت  مها، وجنازة اإلمام أحمد ببغداد، وُشهرَتها، وقال اإلمام أبو عثمان الصَّ بكر بن أبي داود، وعظَّ
ارقطني،  اس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدَّ أبا عبد الرحمن السيوفي يقول: حضرُت جنازة أبي الفتح القوَّ
عبد  سمعُت  يقول:  ان  القطَّ زياد  بن  سهل  أبا  سمعُت  وقال:  علينا،  أقبل  العظيم،  الجمع  ذلك  إلى  بلغ  فلما 
الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعُت أبي يقول: قولوا ألهل البدع، بيننا وبينكم الجنائز، قال: وال شكَّ أن 
جنازة اإلمام أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة، بسبب كثرة أهل بلده، واجتماعهم لذلك، وتعظيمهم له، 
ين ابن تيميَّة - ♫ - توفي ببلده دمشق، وأهلها ال يعشرون أهل  يخ تقي الدِّ ه، والشَّ ولة كانت تحبُّ وأنَّ الدَّ
بغداد كثرة، ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماًعا لو جمعهم سلطان قاهر، وديوان حاصر، لما بلغوا هذه الكثرة 
جل مات بالقلعة محبوًسا من جهة السلطان، وكثير من  التي اجتمعوها في جنازته، وانتهوا إليها، هذا مع أنَّ الرَّ
ر منها أهل األديان، فضاًل عن أهل اإلسالم، وهذه  ا ينفِّ الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للنَّاس أشياء كثيرة، ممَّ

كانت جنازته« ا.هـ.
يَّة  رر« )734/2(: »مئو«، وفي »الرد الوافر« )ص 246(: »مئات«، وهي في النُّسخ الخطِّ )1( في »الجواهر والدُّ

كما في المثبت أعاله.
رر« )734/2(: »بل أضعاف«. )2( في »الجواهر والدُّ

رر« )735/2(، و»الرد الوافر« )ص 246(: »والتَّأسف عليه«. )3( في »الجواهر والدُّ
مشقي في »البداية والنهاية« )214/16(: »وبالجملة، كان يوًما مشهوًدا، لم  )4( قال الحافظ المؤرخ ابن كثير الدِّ
هم إالَّ أن يكون في زمن بني أميَّة حين كان النَّاس كثيرين، وكانت دار الخالفة، ثم دفن  يعهد مثله بدمشق، اللَّ
عند أخيه قريًبا من أذان العصر على التَّحديد، وال يمكن أحد حصر من حضر الجنازة، وتقريب ذلك أنه عبارة 
رات، وما  غار والمخدَّ ن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره، ولم يتخلَّف من النَّاس إالَّ القليل من الصِّ عمَّ
علمُت أحًدا من أهل العلم إال النَّفر اليسير تخلَّف عن الحضور في جنازته، وهم ثالثة أنفس، وهم: ابن جملة، 
در، والقحفازي، وهؤالء كانوا قد اشتهروا بمعاداته، فاختفوا من النَّاس خوًفا على أنفسهم بحيث إنَّهم  والصَّ

علموا متى خرجوا ُقتلوا وأهلكهم النَّاس« ا.هـ.
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فِي  اللِه  ُشَهَداُء)2(  »َأنُتم  قال)1(:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  عن  َصحَّ  وقد  غيره،  وال  ُسلطاٍن،  بَجْمِع  ال 
األَرِض«)3(.

كثيًرا من  ين  الدِّ تقي  يخ  الشَّ ُينِكروَن على  كانوا  الُعلماء  ِمن  َجمًعا  أنَّ  ُننِكُر  ونحُن ال 
المسائِل، بل ُننِكُر على من ُيطلُق عليه التَّكفير مع ما اشتهر من انطالق األَلسنة بالثَّناء عليه 

رر« )735/2(، و»الرد الوافر« )ص 247(: »أنَّه قال«. )1( في »الجواهر والدُّ
رر« )735/2(، و»الرد الوافر« )ص 247(: »ُشهود«. )2( في »الجواهر والدُّ

)3( رواه البخاري في »الصحيح« )1367( و)2642(، ومسلم في »الصحيح« )949( من حديث أنس بن مالك 
دة، وتمامه  ◙ مرفوًعا، وقد اختصر الحافظ ابن حجر العسقالني تقريظه من بعد هذا الحديث أو أنَّه مسوَّ
يخ  رر« )735/2-736(، و»الرد الوافر« )ص 247-248(-: »ولقد قاَم على الشَّ -كما في »الجواهر والدُّ
تقي الدين جماعٌة ِمن الُعلماء مراًرا، بسبب أشياء أنكروها عليه ِمن األصول والفروع، وُعِقَدت له بسبب ذلك 
ة  ُة مجالس، بالقاهرة، ودمشق، وال ُيحفظ عن أحد منهم أنَّه أفتى بزندقته، وال َحَكَم بسفك دمه، مع شدَّ عدَّ
هم معترٌف بَسعة  ولة، حتى ُحبس بالقاهرة، ثم باإلسكندريَّة، ومع ذلك، فكلُّ بين عليه حينئٍذ من أهل الدَّ المتعصِّ
عاء  جاعة، وغير ذلك ِمن قيامه في ُنصرة اإلسالم، والدُّ خاء، والشَّ علمه، وكثرة ورعه، وُزهده، ووصفه بالسَّ
اه شيخ  رِّ والعالنية، فكيف ال ُينكر على من أطلق أنه كافر، بل َمن أطلق على َمن سمَّ ه تعالى في السِّ إلى اللَّ
اإلسالم الُكفر، وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك، فإنَّه شيٌخ في اإلسالم في عصره بال ريب، والمسائل 
التي ُأنكرت عليه ما كان يقوُلها بالتَّشهي، وال ُيِصرُّ على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناًدا، وهذه تصانيُفه 
دِّ على َمن يقوُل بالتَّجسيم والتَّبري منه، ومع ذلك، فهو بشٌر، يخطىُء، وُيصيُب، فالذي أصاب فيه  طافحة بالرَّ
ة عصره  ُد فيه، بل هو معذوٌر؛ ألنَّ أئمَّ ُم عليه بسببه، والذي أخطأ فيه ال ُيقلَّ -وهو األكثُر- ُيستفاد منه، وُيترحَّ
إليه  رِّ  الشَّ القائمين في إيصال  بين عليه،  المتشغِّ فيه، حتى كان أشّد  أدواِت االجتهاد اجتمعت  بأن  له  شهدوا 
ين ابن الوكيل، الذي لم يثُبت  يُخ صدر الدِّ ين الّزملكاني- يشهُد له بذلك، وكذلك الشَّ يخ كمال الدِّ -وهو الشَّ
وافض،  الرَّ ِمن  البدع  أهِل  قياًما على  النَّاس  أعظَم  كان  الرجل  هذا  أنَّ  الَعجب  أعجب  غيُره، ومن  لمناظرته 
ة أعُينهم  والُحلوليَّة، واالتِّحاديَّة، وتصانيُفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم ال تدُخل تحت الحصر، فيا ُقرَّ
ره من أهل العلم، فالواجُب على َمن تلبَّس بالعلم، وكان له  إذا سمعوا تكفيره، ويا ُسرورهم إذا رأوا َمن يكفِّ
النَّقل، فُيفرد ِمن ذلك  ُيوَثق به من أهل  ألِسَنِة من  ِمْن تصانيفه المشهورة، أو من  ُجِل  الرَّ ل كالم  عقٌل أن يتأمَّ
العلماء  فيما أصاب من ذلك، كدأب غيره من  بفضائله  ويثني عليه  النُّصح،  منه على قصد  ر  فُيحذِّ ُينَكر،  ما 
ين ابن قيِّم الجوزيَّة،  يخ شمس الدِّ هير الشَّ ين من المناقب إالَّ تلميذه الشَّ يخ تقي الدِّ األنجاب، ولو لم يكن للشَّ
ائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الّداللة على عظيم منزلته،  صاحب التَّصانيف النَّافعة السَّ
افعية وغيرهم، فضاًل  ة عصره ِمَن الشَّ ز في المنطوق والمفهوم أئمَّ م في العلوم، والتَّميُّ فكيف وقد شهد له بالتقدُّ
اه شيخ اإلسالم، ال ُيلتفت إليه، وال  َعِن الحنابلة، فالذي ُيطِلُق عليه -مع هذه األشياء- الكفر، ْاو على َمن سمَّ
 ، واب، والله يقول الحقَّ ، وُيذعن للصَّ ُل في هذا المقام عليه، بل يجب ردُعُه َعن ذلك، إلى أن ُيراجع الحقَّ ُيعوَّ
افعي، عفا  د بن َحَجر الشَّ بيل، وحسُبنا الله ونعم الوكيل، قالُه وكتبُه: أحمد بن علي بن محمَّ وهو يهدي السَّ
ًيا  ل عام خمسة وثالثين وثمانمائة، حامًدا لله، ومصلِّ الله عنه، وذلك في يوم الجمعة التَّاسع من شهر ربيع األوَّ

ًما« ا.هـ. د، وآله، ومسلِّ على رسوله محمَّ
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الله تعالى  إلى  عاِء  جاعِة، ونصر اإلسالِم، والدُّ خاِء، والشَّ ِه، والسَّ هِد، والوَرِع، والتَّألُّ بالزُّ
رِّ والعالنية. في السِّ

ُب لها بعد القيام عليه ِعناًدا،  ي، وال َيتعصَّ ومسائلُه التي َينفِرُد بها لم َيُكن َيقوُلها بالتَّشهِّ
بل كاَن َيستدلُّ لها على وفق القواعد المرضيَّة، وإن كان قد يخطئ؛ لكونِه غير معصوم، 

ُد فيها، وال ينتهي به األَمُر إلى التَّكفيِر. فُيعَذر، وال ُيقلَّ

ن  ة، وَعقدوا له مجالس بسبب العِقيدة، وغيرها، وكاَن ُهناك ممَّ ولقد قاُموا عليه غير مرَّ
ُب عليه جمٌع ِمن أهل الحلِّ والعقد، ومع ذلك، فلم يتَّفقوا على قتلِه، فلو كان عندهم  َيتعصَّ
ولة معهم، بل غاية ما انتهى به أمرُه معهم أن ُيحَبس،  كوت، والدَّ ًرا لما وسعهم السُّ مكفَّ

ًة بقلعة دمشق )3(، وبها ماَت. ة)2(، ومرَّ فوقَع له ذلك تارًة بالقاهرة)1(، وُأخرى باإلسكندريَّ

وافض، والُحلوليَّة،  ولقد كاَن ُهَو في َعْصِرِه أعظَم النَّاس ِقياًما على أهل البَِدِع من الرَّ
ة، وغير ذلك، وتصانيُفه وفتاويه في ذلك مشهورٌة ُمتداولٌة عند أتباعه وغيرهم،  واالتِّحاديَّ

رُه ِمن أهل العلم. ة أعُينهم، ويا سرورهم إذا رأوا َمن ُيَكفِّ فيا ُقرَّ

جل ِمن الطُّرق التي  َل كالم الرَّ ُيراعَي المصلحَتين، وَيتأمَّ فلقد كاَن ينبغي للعاقِل أن 
ة، وُيثني عليه فيما  يصحُّ نقُلها عنُه، وُيفِرَد ما ُينَكُر عليه، ويحذر منُه؛ ]191/أ[ ُنصًحا لأُلمَّ

ة. أصاَب فيِه، كَدأِب غيرِه ِمن األئمَّ

ة  ل سنة 707 هـ بسبب عدَّ ات: األولى من 26 رمضان سنة 705 هـ إلى 23 ربيع األوَّ )1( ُسجن فيها ثالث مرَّ
كتاب  تأليفه  بسبب  نفسها  نة  السَّ من  شوال   18 إلى  هـ   707 سنة  شوال   3 من  انية  والثَّ المعتقد،  في  مسائل 

الثة من آخر شوال 707 هـ إلى أول سنة 708 هـ بسبب نصر المنبجي. االستغاثة، والثَّ
نة نفسها بسبب مكيدة من نصر  السَّ ل سنة 709 هـ إلى 8 شوال من  ة واحدة من 1 ربيع األوَّ )2( ُسجن فيها مرَّ

المنبجي والجاشنكير.
انية من 12 رجب سنة 720 هـ  ات: األولى سنة 693 هـ بسبب عساف النَّصراني، والثَّ )3( ُسجن فيها ثالث مرَّ
الثة من 6 شعبان سنة 726 هـ إلى 20 ذي القعدة  الق، والثَّ م سنة 721 هـ بسبب الحلف بالطَّ إلى 10 محرَّ
ة جميعها نحو  ات، ومدَّ يارة، فكان سجنه ♫ تعالى رحمة واسعة سبع مرَّ سنة 728 هـ بسبب مسألة الزِّ
بانيَّة بالعلم  ه، وفيها حصل له من الفتوحات الرَّ عي بالباطل في حقِّ خمس سنين، وسببها الحقيقي الوشاية والسَّ
سائل والفتاوى العجب العجاب، مع أنَّه في آخر وقته ُمنع  والعبادة ما ُيبهر العقول، وصدر منه من الكتب والرَّ
مة بكر أبو زيد ♫ تعالى لكتاب: »الجامع لسيرة شيخ  مة العالَّ القلم والدواة والكتب والرقاق، انظر: مقدِّ

اإلسالم ابن تيميَّة خالل سبعة قرون« )ص 33-28(.
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التَّصانيف  ة)1(، صاحب  الجوزيَّ قيِّم  ابن  تلميذُه  إالَّ  المناقِب  ِمن  يخ  للشَّ َيُكن  لم  ولو 
ُة  ائرة التي انتفَع بها الموافق والمخالف، لكاَن غايًة في فضلِه، فكيَف وقد َأثنَى عليه أئمَّ السَّ

ين البِْرَزالي)2(. افعيَّة وغيرهم، على ما نقَلُه الحافظ عَلم الدِّ َعصِرِه ِمن الشَّ

ُل  فالذي ُيطِلُق عليه التَّكفير، َأو َعَلى َمن ال ُيطَلُق عليه الُكفر، ال ُيلَتفُت إِليِه، وال ُيعوَّ
عليِه.

واللُه َيهِدي َمن يشاُء إلى صراٍط ُمستقيٍم.

* * *

قيِّم  ابن  الحنبلي،  مشقي  الدِّ الزرعي  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  هـ(:  هـ-751   691( الجوزيَّة  قيم  )1( ابن 
ين، أبو عبد الله، إمام، حافظ، متفنِّن، انظر: »المعجم المختص بالمحدثين« )ص 269(،  الجوزية، شمس الدِّ
الكامنة«  و»الدرر   ،)179-170/5( الحنابلة«  طبقات  و»ذيل   ،)354-353/16( والنهاية«  و»البداية 

.)140-137/5(
مشقي في »البداية  الدِّ ابن كثير  البِرزالي في »تاريخه« - كما نقله عنه بلفظه الحافظ  ين  الدِّ )2( قال الحافظ عَلم 
والنهاية« )212/16(-: »أثَنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره، مثل القاضي الُخويي، 
وغيرهم،  الّزملكاني،  وابن  الحريري،  ابن  مصر  قاضي  الحنفي  والقاضي  النَّحاس،  وابن  العيد،  دقيق  وابن 
ولى في  الطُّ اليد  له  فيه شروُط االجتهاد على وجهها، وأنَّ  اجتمعْت  قال:  أنَّه  الّزملكاني  ابن  ووجدُت بخطِّ 

بيين، وَكتَب على تصنيٍف له هذه األبيات: حسن التَّصنيف، وجودة العبارة، والتَّرتيب، والتَّقسيم، والتَّ
ــُه  ـــوُل الــــواصــــفــــوَن ل ـــق ـــــاذا ي ــِرم ــص ــح ـــت عـــن ال ـــلَّ وصـــفـــاُتـــُه ج
ــــرٌة ــــاه ـــــٌة لـــلـــه ق ـــــجَّ ـــــو ح هـــِره ــــُة الـــدَّ ــــوب ــــُج ــا ُأع ــن ــنَ ــي هـــو ب
ـــِق ظـــاهـــرٌة ـــل ـــَخ ـــي ال ـــــٌة ف ـــو آي ــِره ــج ــَف ــى ال ــل ـــــــْت ع ــــا أْرَب ــــواُره أن

ناُء عليه، وكان عمره يومئذ نحو الثَّالثين سنة« ا.هـ. وهذا الثَّ



ة َّ ِي َب رٌ لبَعِْض المخْطُوطاِت العَر اٌف مَُصوَّ كّشَ

ه أعّدَ

يوسف بن محمد السناري
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ة َّ ِي َب رٌ لبَعِْض المخْطُوطاِت العَر اٌف مَُصوَّ كّشَ

يوسف بن محمد السناري)1(

بسم الله والحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

المخطوطات  لبعض  متنوعة  صورة   )40( ن  يتضمَّ ٌر  مصوَّ كشاف  فهذا  بعد...  أما 
والثُُّلثي،  والنسخي،  والكوفي،  الحجازي،  كالخط  مختلفة،  بخطوط  ُكتبت  التي  العربية 
بالقاهرة،  العربية  المخطوطات  معهد  خزانة  من  ُجلَّها  اخترُت  واألندلسي،  والمغربي، 
)الكشاف  المصطلح  وهذا  الحال،  مقتضى  تناسب  وجيزة  بتعليقات  عليها  وعلَّقُت 
ر( تعريٌب اخترُته لكلمة )catalogue( أو )catalog(؛ ألنها مرتبطة في األغلب  المصوَّ
األعم في الغرب والبلدان العربية بكتاب فيه صور معلَّق عليها بتعليقات وجيزة. عسى أن 
ُيعّمم هذا التعريب في بالدنا العربية، ومن الله أسأل اإلخالص والقبول، والحمد لله أوال 

وآخًرا، ظاهًرا وباطنًا.

)1(  معهد المخطوطات العربية.
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ر:  • مصحف حجازي مبكِّ
ر،  صورة )1(: ورقة من مصحف حجازي ُمبكِّ
ُكتب بشكل أفقي، ُيرجح أنه ُنسخ في أواخر القرن 
األول أو أوائل القرن الثاني؛ إذ يخلو من اإلعجام 
وفواصل  السور،  وأسماء  والتشكيل،  والضبط 
التعشير، وأي مظهر من مظاهر  اآليات، وعالمات 
 328( الفرنسية  الوطنية  المكتبة  به  تحتفظ  الزينة، 

عربي(، ورقة )28(.

مصحف حجازي بشكل سفيني:  •
حجازي  مصحف  من  ورقة   :)2( صورة 
مصاحف  من  أنه  يرجح  سفيني،  بشكل  ُكتب 
قليال  إال  النقط  من  يخلو  الثاني،  القرن 
وفواصل  والتشكيل  اإلعراب  وعالمات 
الفرنسية  الوطنية  المكتبة  به  تحتفظ  اآليات، 

)326 عربي(.
مصحف كويف منسوب إىل عثامن ◙:  •

صورة )3(: خاتمة مصحف منسوب إلى 
سيدنا )عثمان( ♫، ُكتب بالشكل السفيني، بقلم 
الدؤلي،  األسود  أبي  َنْقط  فيه  يظهر  كوفي، 
غير  وهو  عفان(،  بن  عثمان  )كتبه  كاتبه:  قال 
صحيح، من المرجح أنه من مصاحف القرن 

الثالث، تحتفظ به مكتبة برلين برقم )296(.
مصحف كويف منقوط بنقط أيب األسود الدؤيل:  •
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بنقط  منقوٌط  اإلعجام،  فيه  يقل  كوفي،  مصحف  من   )11( رقم  ورقة   :)4( صورة 
القرن  مصاحف  من  أنه  يرجح  الدؤلي،  أسود  أبي 
الثالث، تحتفظ به المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس 

برقم )358 عربي(.

دة:  • مصحف كويف منقوط باأللوان املتعدِّ
كوفي،  مصحف  من   )93( ورقة   :)5( صورة 
المتعددة:  باأللوان  منقوط  اإلعجام،  من  يخلو 
من  واألزرق،  واألخضر،  واألحمر،  األصفر، 
المرجح أنه من مصاحف القرن الرابع، تحتفظ به 

المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس )368 عربي(.

مصحف كويف به عالمات اخلليل بن أمحد   •
الفراهيدي:

تشكيل  نظام  على  سفيني،  بشكل  ُكتب  كوفي،  مصحف  من  ورقة   :)6( صورة 
الخليل بن أحمد الفراهيدي، يخلو من اإلعجام، ومن فواصل اآليات، من المرجح أنه 

مكتبة  به  تحتفظ  الثالث،  القرن  من مصاحف 
برلين برقم )372(.

مصحف بخط ياقوت املستعصمي:  •
صورة )7(: قيد فراغ مصحف بديع، كتب 
المستعصمي(  )ياقوت  الشهير  الخطاط  بقلم 
الزينة  مظاهر  كل  فيه  تبدو  688ه،  سنة 



426

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

السور، وفواصل  فيه أسماء  والزخرفة، كما ُذكرت 
اآليات، وعالمات التعشير والتصديق، وغير ذلك، 
 6716( برقم  الفرنسية  الوطنية  المكتبة  به  تحتفظ 

عربي(.
)الربدة(   • طريقة  عىل  ُكتب  مصحف 

للبوصريي:
صورة )8(: ورقة من مصحف متأخر ُكتب على 
ر،  معشَّ س،  مخمَّ للبوصيري،  )البردة(  كتابة  طريقة 
الوصل  وعالمات  اآليات،  فواصل  به  ب،  محزَّ
والوقف، تحتفظ به المكتبة الوطنية الفرنسية )218 

عربي(.
مصحف مغريب بني:  •

ُصبغت  مصحف  من   )16( ورقة   :)9( صورة 
أوراُقه باللون البني، على طريقة المصحف األزرق 
فيه  ُسميت  المغربي،  بالخط  مكتوب  الشهير، 
)الفاتحة( بـ)الحمد لله(، كذكر المحدثين أطراف 
وعدد  السور  أسماء  فيه  وكتبت  النبوي،  الحديث 
أمامنا في  يبدو  السورة، كما  االنتهاء من  بعد  آياتها 
برقم  الفرنسية  الوطنية  المكتبة  به  تحتفظ  الصورة، 

)389عربي(.

مصحف أندليس:  •
ُكتب  مصحف  من   )80( ورقة   :)10( صورة 
الوطنية  المكتبة  به  تحتفظ  دقيق،  أندلسي  بقلم 

الفرنسية برقم )386 عربي(.
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معهد  خزانة  مخطوطات  من  جمهرة 
المخطوطات العربية

العني للخليل بن أمحد:  •
كتاب  من   )276( ورقة   :)11( صورة 

ن النسخة من  )العين( للخليل بن أحمد، ُكتبت عناوين أبوابه بخط كوفي ممطوط،، تتكوَّ
المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة،   )314(
لغة(،  برقم )445  منه  بنسخة مصورة  العربية 

عن أصل مكتبة اإلمبروزيانا )8(.
العرب   • كالم  وميزان  األدب  ديوان 

للفارايب:
نسخة  عنوان  صفحة   :)12( صورة 
كالم  وميزان  األدب  )ديوان  كتاب  من  ألفية 
إسحاق  بن  إبراهيم  إسحاق  ألبي  العرب( 
عبد  بن  حمزة  طالب  أبو  نسخها  الفارابي، 
النسخ  بخط  )419ه(  سنة  الُمَقَشري  العزيز 
في )358( ورقة، يحتفظ معهد المخطوطات 
لغة(   367( برقم  منه  مصورة  بنسخة  العربية 
عن أصل مكتبة )ملي ملك –طهران، 345(.

املخصص البن سيده:  •
السفر  عنوان  صفحة   :)13( صورة 
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السادس عشر من الكتاب المخصص في اللغة البن 
سيده الضرير األندلسي، كتبه محمد بن محمد بن 
أحمد الواسطي بخط أندلسي سميك سنة 562هـ 
المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة،   )316( في 
عن  لغة(،   512( برقم  منه  مصورة  بنسخة  العربية 

أصل مكتبة األسكوريال )575(.
الغريب املصنف للقاسم بن سالم:  •

)الغريب  كتاب  عنوان  صفحة   :)14( صورة 
ُنسخت سنة 572هـ  بن سالم،  للقاسم  المصنف( 
الحميدي  الحافظ  مقابلة على نسخة  النسخ،  بخط 
ن النسخة من )330( ورقة، يحتفظ  األندلسي، تتكوَّ
معهد المخطوطات العربية بنسخة مصورة منه برقم 

)184( عن أصل مكتبة الفاتح بتركيا )4008(.

معجم )األفعال( البن القوطية:

من  عتيقة  نسخة  عنوان  صفحة   :)15( صورة 
بن  محمد  نسخها  القوطية،  البن  )األفعال(  كتاب 
إبراهيم بن مكي بن محسن القيرواني سنة )479هـ( 
في  مضبوط،  نسخي  بقلم  اإلسكندرية  ثغر  في 
)363( ورقة، وهي نسخة لم يعتمد عليها المستشرق 
جويدي في نشرته، وقد أعيد تحقيق الكتاب بَأَخرة 
عين  جامعة   - األلسن  كلية  في   )2019\3\16(
على  القاضي  هالة  الباحثة  به  وحصلت  شمس، 
درجة الدكتوراه، يحتفظ معهد المخطوطات العربية 
بنسخة مصورة منه برقم )5 الصرف( عن أصل مكتبة 
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)مدينة( بتركيا )1/548(.

ب من الكالم األعجمي عىل حروف املعجم للجواليقي:  • امُلَعرَّ
سنة  عليه  على  ُقرئت  للجواليقي،  ب(  )الُمعرَّ كتاب  من  نفيسة  نسخة   :)16( صورة 
يحتفظ  متقنًا في )88( ورقة،  النسخ، وهي نسخة مضبوطة ضبًطا  522هـ، كتبت بخط 

مصورة  بنسخة  العربية  المخطوطات  معهد 
منه )لغة 528( عن أصل مكتبة اإلسكوريال 

.)124(

أساس البالغة للزخمرشي:  •
)أساس  معجم  ديباجة   :)17( صورة 
)668ه(  سنة  ُنسخت  للزمخشري،  البالغة( 
 )322( من  ن  تتكوَّ مضبوط،  نسخي  بقلم 
العربية  المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة، 
لغة( عن أصل  برقم )11  منه  بنسخة مصورة 

مكتبة أحمد الثالث )2735(.
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شمس العلوم للحمريي:  •
كتاب  عنوان  صفحة   :)18( صورة 
)شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم( 
المؤلف  ابن  نساختها  من  فرغ  للحميري، 
من  تتألف  النسخ،  بخط  595ه،  سنة  )علي( 
المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة،   154
لغة(،  برقم )162  منه  بنسخة مصورة  العربية 

عن أصل دار الكتب المصرية )30 لغة(.

العباب الزاخر واللباب  •
الفاخر للصغاين:

صفحة   :)19( صورة 
)العباب  كتاب  عنوان 
الفاخر(  واللباب  الزاخر 
بن  للحسن  فراغه،  وقيد 
محمد بن الحسن الصغاني 
)ت650ه( بخط يده، نسخ 
سنة  منه  الرابع  المجلد 
بعام  وفاته  قبل  أي  649ه، 
واحد، بخط النسخ الدقيق، 
لم  أنه  المالحظ  ومن 
فاصلة  بألف  )مئة(  يكتب 
)مائة(،  والميم  الهمزة  بين 
وواصل كتابة )ست( للمئة 
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فكتب )ستمئة(، يحتفظ معهد المخطوطات العربية بمصورة ثالثة أجزاء منه بخط الصغاني 
برقم )438( و )439( و )440( عن أصل الخزانة الملكية بالرباط )2835(.

غوامض الصحاح للصفدي:  •
نسخة  خاتمة   :)20( صورة 
الصحاح  غوامض  كتاب  من  خزائنية 
للصفدي بخط يده، فرغ من نساختها 
سنة 757ه بدمشق، كتبها بخط الثلث 
 )125( من  النسخة  تتكون  األنيق، 
المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة، 
العربية بنسخة مصورة منه برقم )450 
األسكوريال  مكتبة  أصل  عن  لغة( 

.)192(

أليب   • اللسان  علم  يف  اإلحسان  غاية 
حيان التوحيدي:

صورة )21(: صفحة عنوان كتاب )غاية 
أبي  مؤلفها  بخط  اللسان(  علم  في  اإلحسان 
من  فرغ  الغرناطي،  الجياني  األندلسي  حيان 
وعلى  مغربي،  بقلم  689هـ  سنة  نسخها 
تملٍُّك  وقيُد  )حيَّان(،  البنه  سماٌع  الصفحة 
التالميد  بن  محمود  محمد  العالمة  بخط 
التركزي الشنقيطي، تتألف النسخة من )22( 

ورقة، يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخة مصورة منه برقم )115(، عن أصل دار 
الكتب المصرية )نحو 24 ش(.
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املصباح املنري للفيومي:  •
معجم  ديباجة   :)22( صورة 
يده،  بخط  للفيومي  المنير(  )المصباح 
النسخ  بقلم  743ه  سنة  نساخته  من  فرغ 
اسمه  أولها  في  أثبَت  ورقة،   )305( في 
بن  محمد  بن  أحمد  فقال:  ونسبته، 
معهد  يحتفظ  المقرئ.  الفيومي  علي 
منه  مصورة  بنسخة  العربية  المخطوطات 

برقم )522 لغة(، عن أصل مكتبة عارف حكمت 
)84 لغة(.

املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي:  •
في  )المغرب  كتاب  فراغ  قيد   :)23( صورة 
من  فرغ  المطرزي،  مؤلفه  بخط  المعرب(  ترتيب 
المخطوطات  معهد  يحتفظ  602ه،  سنة  نساخته 
عن  لغة(   532( برقم  منه  مصورة  بنسخة  العربية 

أصل مكتبة )ملي ملك – طهران 6057(.
كتاب حذف من نسب قريش  •

ملؤرج السدويس:

الفريدة  النسخة  عنوان  صفحة   :)24( صورة 
ج  العتيق الُمْتَقنة، من كتاب َحْذف من نسب قريش لمؤرِّ
السدوسي، التي اعتمد عليها صالح الدين المنجد في 
نشرته: مكتبة دار العروبة، نسخ النسخة إبراهيم بن 
عبد الله بن محمد الحربي الوراق بقلم كوفي عتيق 
في )50( ورقة، يحتفظ معهد المخطوطات العربية 
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بنسخة مصورة منه برقم )143(، عن أصل الخزانة 
العامة بالرباط )99ق/2(.

خمترص )العني( للخطيب اإلسكايف:  •
من  الفريدة  النسخة  عنوان  صفحة   :)25( صورة 
كتاب )مختصر العين( للخطيب اإلسكافي، التي اعتمد 
عليها المحقق د. هادي حسن حمودي في نشرته بوزارة 
التراث القومي والثقافية بسلطنة عمان 1998م، وهي 
المؤلف سنة )383هـ( بخط  ُنسخت في حياة  نسخة 
النسخ، في )250( ورقة، يحتفظ معهد المخطوطات 
العربية بنسخة مصورة منه برقم )510 لغة( عن أصل 

مكتبة )الرضوية –مشهد، 7346(.

األضداد أليب الطيب اللغوي:  •
الفريدة  النسخة  عنوان  صفحة   :)26( صورة 
الطيب  ألبي  العرب،  كالم  في  األضداد  كتاب  من 
اللغوي )ت351هـ(، التي اعتمد عليها د. عزة حسن 
في نشرته التي صدرت عن المجمع العلمي العربي 
المخطوطات  معهد  يحتفظ  1963م،  سنة  بدمشق 
أصل  عن   )19( برقم  منه  مصورة  بنسخة  العربية 

ضمن مجموع بمكتبة سليم أغا 893/1(.
رشح ديوان شعر طهامن بن عمرون الكاليب   •

للسكري:
الفريدة  النسخة  عنوان  صفحة   :)26( صورة 
من شرح ديوان طهمان ألبي سعيد السكري، وهي 
اإلنكليزي  المستشرق  عليها  اعتمد  التي  النسخة 
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المستشرق  الطالب(، وكذا  الحاطب وتحفة  وليت رايت في نشرته ضمن كتاب )جرزة 
وليم ألورد في نشرته سنة 1858م، ُكتبت النسخة بخط النسخ، في )20( ورقة، يحتفظ 
ليدن  مكتبة  أصل  عن   ،)1884( برقم  منه  مصورة  بنسخة  العربية  المخطوطات  معهد 

.)657(

كتاب القوايف لألخفش:  •
صورة )27(: صفحة عنوان النسخة الفريدة من 
العالمة  عليها  اعتمد  التي  لألخفش  القوافي  كتاب 
اآلمانة  دار  للكتاب:  نشرته  في  النفاخ  راتب  أحمد 
1974م، نسخ النسخة أحمد بن عبد الله األندلسي 
الوادي آشي، المعروف بابن المهاجر الحنفي، تتكون 
من )35( ورقة، يحتفظ معهد المخطوطات العربية 
والقوافي(  العروض   27( برقم  منه  مصورة  بنسخة 

عن أصل مكتبة حسين جلي أدبيات )330(.
التنبيهات عىل أغاليط الرواة  •

لعيل بن محزة:

النسخة  عنوان  صفحة   :)28( صورة 
الفريدة من كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة، 
لعلي بن حمزة، وهي النسخة التي نشرها العالمة 
بالقاهرة،  المعارف  دار  في  الميمني  العزيز  عبد 
تتألَّف النسخة من )118( ورقة، ناقصة اآلخر، 
بنسخة  العربية  المخطوطات  معهد  يحتفظ 
مصورة منه برقم )69 لغة( عن أصل دار الكتب 

المصرية )502 لغة(.
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واحلوالن   • والعميان  والعرجان  الربصان 
للجاحظ:

صورة )29(: صفحة عنوان النسخة الفريدة من 
كتاب البرصان للجاحظ التي اعتمد د. محمد مرسي 
الرسالة،  مؤسسة  1972م،  سنة  نشرته  في  الخولي 
دار  1990م،  سنة  نشرته  في  هارون  السالم  وعبد 
في  مغربي،  بخط  النسخة  ُكتبت  بيروت،  الجيل 
العربية  المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة،   )108(
بنسخة مصورة منه برقم )1066(، عن أصل مكتبة 

)بزو( بالمغرب )16(.

معاين القرآن وإعرابه للزجاج:  •
صورة )30(: صفحة عنوان كتاب معاني القرآن 
504هـ،  سنة  نساختها  من  فرغ  للزجاج،  وإعرابه 
معهد  يحتفظ  ورقة،   )208( في  دقيق  أندلسي  بقلم 
المخطوطات العربية بنسخة مصورة منه برقم )290 

نحو( عن أصل مجلس شوراى )4685(.
اخلصائص البن جني:  •

من  األول  الجزء  عنوان  صفحة   :)31( صورة 
بن  محمد  نسخه:  جني،  البن  الخصائص  كتاب 
ميكائيل بخط النسخ في )230( ورقة، وفي الصفحة 
الصورة،  في  يبدو  كما  الكتاب  بمحتويات  فهرس 
يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخة مصورة منه 

برقم )356( عن أصل مكتبة رضا رامبور )3921(.
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البغداديات أليب عيل الفاريس:  •
)المسائل  كتاب  عنوان  صفحة   :)32( صورة 
علي  ألبي  بالبغداديات(  المعروفة  المشكلة 
اللبلي  هشام  بن  تميم  بن  أحمد  نسخه  الفارسي، 
سنة )615ه( ببغداد في رباط الشيخ محمود النعال 
الزاهد، بقلم نسخي دقيق، في )53( ورقة، يحتفظ 
معهد المخطوطات العربية بنسخة مصورة منه برقم 

)152( عن أصل مكتبة شهيد علي )2516/1(.
العسكريات أليب عيل الفاريس:  •

صورة )33(: صفحة عنوان كتاب )العسكريات( 
أبي علي  فيها قيد سماع بخط  الفارسي،  ألبي علي 
عمر ابن الشلوبيني األندلسي، طابْق خطَّه بما جاء في 
صفحة عنوان كتاب سيبويه، األسكوريال رقم )1(، 
ن النسخة من )153( ورقة، بخط مغربي أنيق،  تتكوَّ
مصورة  بنسخة  العربية  المخطوطات  معهد  يحتفظ 
الزاوية  مكتبة  أصل  عن  نحو(،   456( برقم  منه، 

الحمزاوية بالمغرب )43(.

كتاب سيبويه:  •
صورة )34(: صفحة عنوان الجزء التاسع من 
وعناوين  نسخي،  بقلم  النص  ُكتب  سيبويه،  كتاب 
في  قديم  رق  على  ممطوط،  كوفي  بقلم  األبواب 
العربية  المخطوطات  معهد  يحتفظ  ورقة،   )114(
مكتبة  أصل  عن  نحو(   425( برقم  منه  بصورة 
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)اإلمبروزيانا 56(.
ديوان لقيط بن يعمر:  •

شعر  )ديوان  ديباجة   :)35( صورة 
نسخي  بقلم  ُكتب  يعمر(،  بن  لقيط 
مضبوط في )10( ورقات، يحتفظ معهد 
برقم  منه  بصورة  العربية  المخطوطات 
)1882( عن أصل مكتبة اليتون – جامعة 

عليكره- الهند أدب نظم )11(.
ديوان شعر اخلرنق:  •

شعر  ديوان  ديباجة   :)36( صورة 
بن  عمرو  أبي  برواية  بدر  بنت  الخرنق 
العالء، نسخه عبد الغني بن محمد الكاتب 
سنة )566ه( بخط النسخ في )12( ورقة، 
يحتفظ معهد المخطوطات العربية بصورة 
منه برقم )309( عن أصل مكتبة آيا صوفيا 

.)3931/2(
األصمعيات بخط  •

ابن التالميد الشنقيطي:

)األصمعيات(  ديباجة   :)37( صورة 
سنة  نسخها  الشنقيطي،  التالميد  ابن  بخط 
أصل  عن  تركيا  إلى  رحلته  إبان  1285هـ 
 )42( في  مغربي  بخط  )كوبريلي(  مكتبة 
وقفية  النسخة  عنوان  صفحة  وفي  ورقة، 
معهد  يحتفظ  1288ه،  سنة  الشيخ  كتبها 



438

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

المخطوطات العربية بصورة منه برقم )92( أدب، عن أصل دار الكتب المصرية )أدب 
ش 40(.

ديوان شعر جرير:  •
صورة )38(: صفحة عنوان نسخة نفيسة من 
ديوان جرير بن عطية، نسخها إبراهيم بن إسحاق 
نسخي  بقلم  ورقة،   )191( في  المبرد(  )وراق 
قديم، يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخة 
أصل  عن  أدب(،   1965( برقم  منه،  مصورة 

مكتبة )لينجراد 125(.
مجهرة نسب قريش:  •
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الزبير،  مصعب  الله  عبد  ألبي  قريش(  نسب  )جمهرة  كتاب  ديباجة   :)39( صورة 
نسخت بقلم مغربي حديث في )105( ورقة، يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخة 

مصورة منه برقم )75 التاريخ( عن أصل الخزانة الملكية بمدينة الرباط )1023(.
البيطرة القديمة:  •

 )4( ورقة   :)40( صورة 
الخيل،  في  كتاب  من   )11( و 
األول  ناقصة  المؤلف،  مجهول 
مغربي،  بقلم  ُكتبت  واآلخر، 
يبدو فيها رجالن، األول: يسقي 
ما،  شيًئا  أو  دواًء  فمه  من  فَرًسا 
من  آخر  يحقن  رجل  والثاني 

مؤخرته، يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخة مصورة منه برقم )157 الفنون الحربية 
والفروسية( عن أصل الخزانة الملكية بمدينة الرباط )1016(.

* * *



440

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

مقدمة تحقيق »مُنْتهى المُْشتهى« لابن الجوزي، تهذيب القفال

أ. د. عبد الحكيم بن محمد األنيس

الحمُد لله ربِّ العالمين، وأفضُل الصالة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد كان اإلماُم أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي أشهَر واعٍظ في تاريخ 
خين، ِمْن أهـِل  حالة والُمؤرِّ امعين والرَّ اإلسالم، وقد ُبِهَر به َمْن حضَرُه ورآُه وسمَعُه ِمَن السَّ

عصره وَمْن َبْعَدهم، وكان له صوالٌت وجوالٌت في بغداد على مدى سبعين عامًا)1(...

فًا)2(، وهناك  وقد أّلَف في فنِّ الوعظ مؤلفاٍت كثيرًة، وعدَّ له سبُطُه في ذلك )63( ُمؤلَّ
غيُرها)3(.

وهذا كتاب »منتهى المشتهى« لإلمام ابن الجوزي، وهو نسخة مهذبة من ِقَبل بعض 

)1( وحجَّ سنة )553هـ( فتكّلم في الحرم المكي نوبتين. انظر المنتظم )182/10(.
)2( انظر مرآة الزمان )99/22(.

وهي ما بين مطبوٍع ومخطوٍط ومفقوٍد )أو متوار(، والمطبوُع أكثر من عشرة، والمخطوط أكثر من عشرة أيضًا.
)3( وقال عنه الشيخ ابُن تيمية: »وله في الوعظ وفنونِه ما لم ُيصنَّْف مثُله«. الذيل على طبقات الحنابلة )489/2(.
د بفنِّ الوعظ الذي لم ُيْسبق إلى مثله، وال ُيلحق شأوه فيه، وفي طريقته، وشكله، وفي  وقال ابُن كثير: »وتفرَّ
البديعة، وتقريبه  المعاني  فصاحته، وبالغته، وعذوبة كالمه، وحالوة ترصيعه، ونفوذ وعظه، وغوصه على 
المعاني  الفهم واالدراك، بحيث َيجمُع  بعبارٍة وجيزٍة سريعِة  ية،  الحسِّ ُيشاَهُد من األمور  بما  الغريبة  األشياء 

الكثيرة في الكلمة اليسيرة«. البداية والنهاية )466/14(.
وقال ابُن رجب: »وحاصل األمر: أنَّ مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير، ولم ُيسمع بمثلها. وكانت عظيمَة 
ُم منها الجاهلون، ويتوُب فيها الـُمذنبون، ويسلُم فيها الـُمشركون«. الذيل  ُر بها الغافلون، ويتعلَّ النفع، يتذكَّ

.)480/2(
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ى تهذيبه: »ماء الحياة«، وأبدأ بالكالم على الكتاب األصل، ثم أثني بالكالم  العلماء وسمَّ
على تهذيبه.

موضوعه:

»ُمنْتهى الـُمْشتهى« كتاٌب في الوعِظ، والرقائِق، والتخليِة والتحليِة، والتزكيِة.

ففيه ذمُّ األمل، والتحذيُر من الهوى، ومن الدنيا، ومن التسويِف.

العمر،  الصادعِة، واغتناِم  الساطعِة، والطاعِة  الصادقِة، والسيرِة  التوبِة  والحضُّ على 
وصحبِة الصالحين، وقياِم الليل، والعمِل بالعلم، والتحذيُر من نقِض التوبِة، والفتوِر عن 

العمِل، واالستعداِد ليوم المعاد.

بحبٍّ  تكون  وأن  العبادة،  على  واإلقباِل  إليه،  والشوِق  الله  محبِة  على  الحضُّ  وفيه 
ورغبٍة وحضوٍر، والتذكيُر بحفِظ الدين، وعدِم المخاطرة به، والرضا بالقدر.

، واالتعاظ بالماضين،  وفيه التذكيُر باإلخالِص في العمل، وسماِع الموعظِة بقلبٍّ حيٍّ
وأحداِث الدهر، وحفِظ الجوارح.

وفيه استنهاُض الهمم، وإثارُة النشاط، والترغيُب باإلقبال على الله، ومبادرُة الفرص.

ر بآيات الله في األنفس واآلفاق. وهو يذكِّ

وينتقُد انحراَف األعماِل عن مقاصدها.

وفيه ما ُيستفاد منه مظاهر اجتماعية كقوله: »إذا كان العلويُّ صحيح النسب لم يحتج 
إلى ضفيرتين«.

وغيرهم  محمد  ونبينا  ويوسف،  وداود،  ونوح،  كآدم،  األنبياء  من  عددًا  ذكَر  وقد 
صلوات الله عليهم.

وذكَر عددًا من الصحابة، والصالحين ِمْن سلف األمة وتابعيهم، من الرجال والنساء.

وفي الكتاب أربعون فصاًل.



442

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

وهو يبدأ الفصل على الغالب بشعٍر، وقد يبدأ بنثٍر)1(.
ر االستشهاَد بحديث: »هل ِمْن سائل«، وباألثر: »وسعني قلُب عبد ي المؤمن«)2(. وكرَّ

ومن الشعر قوَل صردّر:

أطنابِها بعَض  تحسُبُه  ِم  وكم ناحٍل بين تلك الخيا 

ويتوّجه في كالمه إلى عموم الناس، وقد يتوّجه إلى العلماء، وقد ينادي نفسه.

وجرى على النداء بألفاٍظ متعددٍة، كقوله: إخواني. يا معشر التائبين. يا هذا. يا صبيان 
التوبة. يا فالن. أيها اللبيب. يا أبناء الدنيا. يا أطفال التوبة. عباد الله. يا معشر العلماء. يا 

أطفال الهوى. يا كسالن. أيها العبد. يا زمرة المتقين. وغيرها)3(.
ويكّرر ألفاظًا كـ: »ويحك«، و»هيهات«)4( وغيرها.

ويوظِّف  بارعًا،  استخدامًا  البديعية  المحسنات  يستخدُم  صادٍع،  بأسلوٍب  ذلك  كل 
علٍم  ِمْن   ♫ عنه  ُعِرَف  بما  رائعًا،  توظيفًا  والقصص  واألسماَء  واألسمار،  األخباَر 

ومعرفٍة وأدٍب ومهارٍة جذابٍة مدهشٍة.

ولغُته عالية المستوى، في قمة الفصاحة وجمال التركيب)5(.

المتعددة:  بعهوده  واإلسالم،  الجاهلية  من  شاعرًا،   )90( لقرابة  بشعٍر  استشهد  وقد 

)1( بدأ )23( فصاًل بشعر، والباقي بنثر، وهي الفصول: )40،38،37،34،29،26،24،21،18،15،2،1(.
)2( وقد علقُت عليه في حواشي الكتاب بقولي: »أثٌر عن أهل الكتاب. وُيغني عنه قوُله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ لله تعالى آنيًة 
ها إليه ألينها وأرقها«. أخرجه الطبراني وغيُره بسند  من أهل األرض، وآنية ربكم قلوُب عباده الصالحين، وأحبُّ

حسن. انظْر: فيض القدير )496/2(«.
)3( ورد كثيرًا في كتاب »الفتح الرباني« للشيخ عبد القادر الكيالني النداء بـ: يا غالم، )تنظر الصفحات: 5، 6، 7، 
8، 10، 11، 12، 14، 16، 18، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27(، ويا قوم )تنظر الصفحات: 5، 6، 14، 

.)24 ،22 ،20 ،19
مدينة  وتجمعهما  واحد،  زمن  في  الشيخان  كان  وقد  الجوزي،  ابن  وعند  عنده  النداء  ألفاظ  دراسة  وحبذا 
واحدة، ومذهب واحد، والشيخ عبد القادر أسنُّ من ابن الجوزي، فقد ولد سنة )471(، وتوفي سنة )561(. 

انظر ترجمته في األعالم )47/4(.
َر: يا هذا )24( مرة. وإخواني )18( مرة. وويحك )14( مرة. وهيهات )6( مرات. )4( كرَّ

ر هذا من الغزالي قبله في »إحياء علوم الدين«. )5( من الظواهر اللغوية فيه استعمال »مهما« بمعنى »إذا«، وقد تكرَّ
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الراشدي، واألموي، والعباسي، واألندلسي.

وفيه ِمْن شعر نفِسِه أيضًا.

وحاز شعُر الشريف الرضي على المرتبة األولى في عدد مرات الورود، وبعده مهيار 
در. الديلمي، وبعده المتنبي، وبعده صرَّ

وقد يكتفي ببيٍت، أو صدٍر أو عجٍز، أو بعِض شطٍر.

توثيق نسبته:

قد ُذِكَر هذا الكتاب في »فهرست كتبه«)1(.

وذكَره سبُطه أبو المظفر يوسف في »مرآة الزمان«)2(.

والذهبي في »تاريخ اإلسالم«)3(، و»سير أعالم النبالء«)4(، و»تذكرة الحفاظ«)5(.

والصفدي في »الوافي بالوفيات«)6(.

وابُن رجب في »الذيل على طبقات الحنابلة«)7(.

وابُن الفرات في »تاريخه«)8(.

والسيوطي في »أنشاب الكثب«)9(.

وابُن المبرد في »معجم الكتب«)10(.

)1( ُنشر هذا الفهرست في مجلة المجمع العلمي العراقي، ج2، مج31، انظر ص209.
)2( انظر )99/22(.

)3( انظر )1103/12(.
)4( انظر )369/21(.
)5( انظر )1343/4(.
)6( انظر )190/18(.

)7( انظر )494/2( من طبعة العثيمين، و)419/3( من طبعة الفقي.
)8( انظر )214/2/4(.

)9( انظر ص278.

)10( انظر ص82.



444

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

ر المنضد«)2(. وغيرهم. والعليمي في »المنهج األحمد«)1(، و»الدُّ

عنوانه:

اتفقْت هذه المصادر على تسميته: »ُمنْتهى الـُمْشتهى«.

ب. وكذلك جاء في أوِل المخطوِط الـُمهذَّ

وجاء عنوانه في »فهرست كتبه«: »ُمنْتهى المبتها«، وهو »ُمنْتهى الـُمْشتهى«)3(.

ف في »الذيل على طبقات الحنابلة« –بكال طبعتيه - إلى: »ُمنْتهى الُمنتهى«. وتحرَّ

حجمه:

وصَفُه سبُط ابن الجوزي، والذهبيُّ في »النبالء«، وابُن رجب، وابُن المبرد، والعليمي 
بأنه »مجلد«.

وكذلك جاء في »فهرست كتب ابن الجوزي«.

هل وصل إلينا؟

ابن  »فهرست كتب  التعليق على  في  اليوم، وجاء  إلى  تامٌة  نسخٌة خطيٌة  له  تظهْر  لم 
الجوزي«: »للكتاب نسخة خطية في جامع الفاتح برقم )2805(«. والواقُع أنَّ المخطوط 

المرقم بهذا الرقم هو تهذيبه الـُمسّمى »ماء الحياة«.

مصادره:

بِه »ماء الحياة« -، وهذه عادة الشيخ  لم ينص على أي مصدر فيه - كما هو حال ُمهذَّ
ابن الجوزي في كتبه الوعظية عامة.

)1( انظر )26/4(.
)2( انظر )310/1(.

ثم رجعْت عن رأيها هذا وقالْت في كتابها »قراءة جديدة في  أنَّ هذا كتاب آخر،  »الفهرست«  )3( رأْت محققُة 
في  الخطأ  وإنما  الـُمْشتهى،  ُمنتهى  هو  الكتاب  هذا  أنَّ  عندنا  »والراجح  ص209:  الجوزي«  ابن  مؤلفات 

النسخ«.
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األمل«،  و»قصر  القبور«،  »كتاب  كـ  الدنيا،  أبي  ابن  مؤلفات  مصادره  من  أنَّ  وأرى 
و»المنامات«، و»كالم الليالي واأليام«، و»الرقة والبكاء«، و»الزهد«)1(. و»حلية األولياء« 

ألبي نعيم، و»تاريخ بغداد« للخطيب.

أّما مصادره في الشعر فيمكن تخمينُها ِمْن مصادر تخريجه.

ماء احلياة:

قال بروكلمان عن »ُمنْتهى الـُمْشتهى«: »أعيدْت صياغُته بعنوان: ماء الحياة، للقاسم 
أحمد القفال«)2(، ثم ذكَر نسخَة جامع الفاتح المرقمة بـ)2805(.

يظهُر  للصياغة،  إعادًة  وليس  اختصار،  بمعنى  تهذيٌب،  الحياة«  »ماء  أنَّ  والصواُب 
و»الخواتيم«،  »الـُمدهش«،  كـ  األخرى،  الجوزي  ابن  كتب  على  عرضه  ِمْن  جليًا  هذا 
و»اللطف«، و»المواعظ والمجالس«)3(، و»صبا نجد«، و»موافق المرافق«، و»التبصرة«، 
ودان والحبش«،  رر«، و»تنوير الغبش في فضل السُّ و»المنثور«، و»نسيم السحر ومنظوم الدُّ

و»النور في فضائل األيام والشهور«، و»بستان الواعظين«، و»الُمطرب«، وغيرها.

القفال األنصاري، كما ُذكر في أول المخطوط، ولم  القاسم بن أحمد  أبو  ُب هو  والمهذِّ
أعرفه، وقد ُوِصَف هناك بأوصاف عالية تمنُح الثقة بعمله، وهذا نصُّ ما جاء في أول المخطوط:

)1( قال ابن رجب في ترجمته: »وسمع ... ما ال ُيحصى من األجزاء ِمْن تصانيف ابن أبي الدنيا وغيرها«. الذيل )464/2(.
)2( ) تاريخ األدب العربي )357/5(.

وعزا العلوجي في »مؤلفات ابن الجوزي« ص234 إلى بروكلمان أنه قال: »لقد حرفه القاسم أحمد القفال بعنوان: مع 
الحياة...«. وذكره )أعني العلوجي( ص216 بهذا العنوان: »مع الحياة«.

وهنا خطآن: قوله: حرفه. وقوله: مع. والصواب: هذبه. ماء.
الملك  إلى  النفوس  »هادي  بـ:  بعض مخطوطاته  في  َي  ُسمِّ وقد  مميزًا،  عنوانًا  له  أنَّ  ُبدَّ  الكتاب وال  هذا  ُطبَِع  )3( هكذا 

القدوس«، وهذا العنواُن غريٌب أيضًا لم ُيذكْر في قوائم مؤلَّفات الشيخ.
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»بسم الله الرحمن الرحيم

يقيني يقيني

الحمد لله، وسالم على عبادة الذين اصطفى.

المنفق)1(  النقيُّ  التقيُّ  الورُع  الكامُل  الفاضُل  اإلماُم  الشيُخ  به  فشذَّ به  هذَّ كتاب  هذا 
المحقُق الحبُر المدقُق أبو القاسم بن أحمد القفال)2( األنصاري ختم اللُه له بالخير عاقبته 
الله إلى روحه...)4(  البغدادي واصل)3(  الفرج بن الجوزي  الـُمْشتهى« ألبي  ِمْن »ُمنْتهى 

السالم في دار السالم، وسّماه: ماء الحياة«)5(.

إنَّ عمَل الشيخ المذكور الموصوف بالتهذيب والتشذيب هو االختصاُر - كما قلت - 
وهو اختصاٌر مقبوٌل، إال في بعض المواضع، ظهَر فيها اختالٌل أو عدُم وضوح، وربما كان 
هذا أو شيٌء منه ِمْن ِقَبِل النُّساخ - وبيَّنُت هذا كله في الحواشي - )6(. وليس فيما وصل 

إلينا مقدمٌة لـ »ُمنْتهى المشتهى«، فكأنه حَذَفها، كما لم يكتْب مقدمًة لعملِه هو.

وقد ُذِكَر في الكتاب اإلمام أبو حنيفة ♫، وهذا نصُّ ذكره:

»وقيل: صلى أبو حنيفة ◙ صالَة الفجِر عشرين سنة بوضوِء العشاء«)7(.

ب، فلم تجر البن الجوزي عادٌة بذكره في كتبه الوعظية  المهذِّ ِمْن زيادة  وأظنُّ هذا 
التي وقفُت عليها)8(.

)1( لم تنقط في األصل.
، ولكن هكذا قرأه بروكلمان. )2( لم يتضح هذا اللفظ في المخطوط المصور لديَّ

)3( كذا. ولعله يريد: أوصل.
)4( كلمة لم تتبين لي.

ساقية  في  حياتِك  »ماُء   :)18( الفصل  في  الجوزي  ابن  المؤلِّف  قول  من  العنواَن  المهذُب  استوحى  )5( وربما 
ُعُمِرك يسيُل ضائعًا في أوديِة الهوى...«.

)6( انظر الفصل )32( ]انتبه يا معرضًا[.
)7( انظر الفصل )17(.

)8( ورد ألبي حنيفة ذكٌر في »بحر الدموع« ص178 وهو خبُره مع جاره الشاب العاصي. وهذا الكتاب »بحر الدموع« 
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وِمْن عادة ابن الجوزي ذكُر الذبيح على أنه إسحاق. ولكنه ُذِكَر هنا على أنه إسماعيل، 
وهذا ِمْن تصّرف المهّذب أو الناسخ.

وقد حصَل مثل هذا التصّرف في بعض ُنسخ »المدهش«.

وأبقيُت أنا هذا كما جاء في المخطوط وعلقُت عليه)1(.

صلوات  كقوله:  السابقين،  األنبياء  ذكر  بعد  الدعاء  ألفاظ  ب  المهذِّ ألفاظ  ِمْن  ولعل 
بعد ذكر  م  والترحُّ أبي حنيفة، ورابعة،  الصحابة واإلمام  بعد ذكر  والترضي  الله عليه)2(. 

الصالحين.

هذه النسخة:

لم أَر لـ»ماء الحياة« سوى نسخة واحدة، كانت في خزانة جامع الفاتح في اصطنبول 
برقم )2805(، وهي اآلن في المكتبة السليمانية. وتقع ضمن مجموع.

وفي آخرها سقٌط، وهو: تتمُة الفصل الرابع، ثم الفصول )الخامس والسادس والسابع 
والثامن والتاسع( - والكتاُب أربعون فصاًل -، فكيف ذلك؟ أي كيف سقطْت هذه الفصول 

األولى من آخر النسخة؟

أقول: إنَّ المخطوط يبدأ بـ »الفصل األول«، ثم يأتي بعده »الفصل العاشر«، وهكذا 
إلى تمام »الفصل األربعين«، ثم يأتي بعده »الفصل الثاني«، و»الفصل الثالث«، و»الفصل 

الرابع«، وفي أثنائه ينقطُع الكالم.

وتصفحته   - فحسب  الكتاب  هذا  صورت  وكنت   - كاماًل)3(  المجموَع  تطلبُت  ثم 

لم ُيذكْر في قوائم مؤلفات ابن الجوزي، نعم فيه نصوٌص تحاكي أسلوَبه، وفيه عباراٌت من كتبه الثابتة، ولكْن فيه ما 
ُيتوقف فيه من األخبار والقصص والنقول، وحتى إذا ثبَت كونه له فقد يكون ُأضيَف إليه ما ليس منه. والله أعلم.

ق. وهذه كلماٌت في ذلك، وفي نسبته حاجٌة إلى مزيٍد من التحقُّ
)1( انظر الفصل )17(.

رها تسع مرات، وقال مرة عند ذكر يوسف: صلوات الرحمن عليه. )2( كرَّ
. له بإرسال المجموع إليَّ )3( وأشكر األخر الكريم أبا الفرج المنصوري على مبادرته وتفضُّ
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عسى أْن أجد هذه الفصول الضائعة فيه، كأن تكون ُوِضَعْت في غير سياقها إثر تبعُثِر أوراق 
المجموع فلم أجْد شيئًا، فالظاهر أنَّ أحدًا استلها والله المستعان.

وفي نهاية الفصل األربعين َكَتَب الناسخ: »الفصل الحادي و»، ثم ضرَب على »الحادي 
و»، وكتَب »الثاني«. وكتَب في الحاشية: »هذا الفصل مقّدم)1( إلى الفصل التاسع)2( على 

بعض ما قبله)3(، وهذا معلوم باألعالم الواقعة في أوائل الفصول«.

وكتَب في حاشيٍة في أول »الفصل العاشر«: »هذا الفصل مع الفصول المكتوبة بعده 
إلى الفصل األربعين مؤّخر)4( بحسب ترتيب المؤلِّف«.

ولعلَّ النسخة التي نقل منها الناسُخ - وهو غيُر معروف - كانت مضطربَة الترتيب، 
وتابعها الناسُخ واكتفى بهذين التنبيهين.

وقد تراوحْت عدد سطور )الفصول( من )10( إلى )33( سطرًا، والمعدل )20( سطرًا، 
وهذ يعني أن الساقط بحدود ورقتين ونصف، فيكون األصل )18( ورقة، والموجود اآلن 

.)15(

حال هذه النسخة:

كأنَّ األصل الذي ُنِسخْت عنه لم يكن منقطًا تنقيطًا كاماًل، فأضاف الناسُخ التنقيط من 
عنده - وترَك كلماٍت غفاًل - فأصاَب وأخطَأ، وبعُض األخطاء فاحشة، وأضاَف كذلك 
الحركات، وفيها خطٌأ وصواٌب أيضًا، - والخطُأ في األمرين كثير -، ويبدو لي أنَّ للناسخ 
علمًا، ولكنه غير عربي، ويدلُّ على ذلك حال النسخة، والخلط الكبير بين ياء المضارعة 

للمذكر وتاء المضارعة للمؤنث.

وقد شَرَح بعض المفردات، وكتَب الشرَح ما بين السطور وفي الحواشي. وقد يكتب 

)1( أي: حقه التقديم.
)2( وهذا يعني أن الكتاب كان كاماًل.

م...«. )3( كان يجُب أن يقول: »هذا الفصل إلى الفصل التاسع مقدَّ
)4( أي: حقها التأخير.
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باللغة التركية.

وإذا سها عن شيٍء كتَبُه في الحاشية، وقد يكتُب فوقه: ظ، أو ط!
وقد يعيُد كتابَة كلمات في الحاشية لتوضيحها.

وهو يدمُج الشعر بالنثر، غير أنه يترُك فاصاًل يسيرًا بينهما، وبين األشطر.
ويدمج حروفًا بعَضها ببعض!

وكتب عند »الفصل السابع عشر«: »بلغ«. فكأنه قوبل، أو أن أحدًا كتَب هذه الكلمة 
ليستذكَر ما قرأ منه.

وال أعرُف تاريخ النسخ، لكن النسخة من وقف السلطان محمود خان، والوقف بخط 
نعمة الله المفتش بالحرمين الشريفين، وذلك في القرن الثاني عشر الهجري)1(.

وتقع في »15« ورقة، بخطٍّ دقيق، وسطٍر عريض، وفي الصفحة )25( سطرًا.

عميل يف الكتاب:  •

قمُت بعد نسخ الكتاب باآلتي:

- أعدُت الترتيَب حسب تسلسل الفصول.
في  ل  التأمُّ من  ولمزيٍد  النقل،  سالمة  من  للتأكد  مرارًا  باألصل  المنسوخ  قابلُت   -

السياق والسباق لحلِّ األلفاظ والعبارات المشكلة.
- صححُت ما وقع في نص الكتاب ِمْن أخطاء وتصحيفاٍت وأسقاٍط - وهي كثيرة 
جدًا -، وبقيْت مواضع يسيرة، لعلها تنكشُف بمراجعِة كتٍب أخرى جديدٍة تظهُر للمؤلِّف 

إْن شاء الله.
وقد قمُت بالتصحيح ُمستفيدًا ِمْن كتِب المؤلِّف األخرى:

الوعظية: كـ »المدهش«، و»الخواتيم«، و»اللطف«، و»المواعظ والمجالس«، و»صبا 

العثمانيين  ألبوم  انظر  عامًا.   )24( حكمه  ومدة  1754م،  عام  األول  كانون   13 في  محمود  السلطان  )1( توفي 
ص70.
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رر«،  الدُّ ومنظوم  حر  السَّ و»نسيم  و»المنثور«،  و»التبصرة«،  المرافق«،  و»موافق  نجد«، 
و»تنوير الغبش«، و»النور في فضائل األيام والشهور«، و»بستان الواعظين«، و»المطرب«.

وكذلك ِمْن معرفتي بأسلوِب الشيِخ المؤلِّف ♫.

وقد حاولُت التوثيق من كتبه األخرى: كـ »زاد المسير من علم التفسير«، و»المنتظم في 
تاريخ الملوك واألمم«، و»صفة الصفوة«، و»مناقب عمر بن الخطاب«، و»مناقب عمر بن 
عبد العزيز«، و»مناقب معروف الكرخي وأخباره«، و»تلبيس إبليس«، و»ذم الهوى«، و»مثير 

العزم الساكن إلى أشرف األماكن«، و»المصباح المضيء«.

ويوجد بين هذا الكتاب وبين »المدهش« اشتراٌك كثيٌر، - وقد أبّينُه من غير استقصاء، 
أسبقية أحدهما  قاطٌع على  دليٌل  لديَّ  التصحيح -، وليس  إليه عند  العزو  ُيْعَلُم من  وقد 
ِم  على اآلخر، لكن أظن »الُمنْتهى« سابقًا، ففيه جملٌة عن السلطان سنجر قد تشير إلى تقدُّ

تأليفِه)1(.

وِمْن عادة المؤلِّف في كتبه الوعظية التكرار، ولكن ِمْن غير التزام كامل بالترتيب، أو 
ر. م ويؤخِّ ف، ويزيد وينقص، ويقدِّ باأللفاظ، أو األشعار الـُمستشهد بها، فهو يتصرَّ

لهذه  الغامضات،  وكشف  المشكالت،  حل  في  كبيرٌة  فائدٌة  التكرار  لهذا  كان  وقد 
الكتِب كلها.

وقد أثبتُّ األخطاَء - إال قلياًل، وإال أكثر الخطأ في التذكير والتأنيث -، لبياِن حاِل 
ب على صناعة التحقيق)2(. النسخِة، وليستفيد منها َمْن يتدرَّ

- ضبطُت النصَّ كله - شعرًا ونثرًا - لمساعدة القراء على القراءة ِمْن غير توقٍُّف أو 
بما يوجُبه  ُينَطُق  الكالِم  نته، وعند وصِل  التسكيُن فقد سكَّ ه في آخرِه  استشكاٍل. وما حقُّ

الوصُل.

)1( انظر الفصل )13(.
)2( ولعلي أخرج فيما بعد طبعة مصححة خالية من ذلك؛ ليقرأها َمْن يريد االستفادة من الكتاب استفادة عملية 

فحسب.
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ُل قراءَته واالندماَج فيه واإلفادَة منه. - قمُت بتفتيح الكتاب وتنسيقه تنسيقًا يسهِّ

- عزوُت اآليات جميعًا، وبعُض اآليات اقتبسها اقتباسًا ولم يرْد - فيما يبدو - حقيقَة ما 
نزلْت فيه، ومع ذلك فقد عزوُتها ليعرف القارُئ ما اقتبَسه، وإذا لم ُتْعَز فليس ذلك خطأ)1(.

- عزوُت اآلثار - وهي قليلة - .

- وثَّقُت ما هو منقول عن أهل الكتاب، وهو مما توارد العلماُء على ذكره.

- نسبُت األشعاَر المستشهَد بها إلى أصحابها ما وسعني ذلك، فإْن لم أعرف القائل 
. سكتُّ

ولم ينسب المؤلُِّف شيئًا من ذلك - كما هي عادته - )2(.

وقد يمزُج بين شعر شاعرين.

ولم أستقِص اختالَف األلفاظ، فليس هذا موضعه)3(.

- أثبتُّ بعض تعليقات الناسخ، وميزُتها بوضعها بين هاللين كبيرين، وكان البدَّ من 
االنتباه والتمييز بين ما كان منه وما كان سقَط من األصل فاسُتْدِرَك.

وبعُض التعليقات لم تكن صحيحة أصاًل لخطأ الناسخ في قراءة الكلمة وفهمه لها، 
ككتابته: »أين أهل الديار«: »أين أدبار«، وتعليقه بـ: جمع دابر...!

كتابه  القرآن واالقتباس« ضمن  المثل من  االلتباس في ضرب  الباس وكشف  »رفع  كتابه  في  السيوطي  )1( قال 
»الحاوي للفتاوي« )404/1(: »قد ورد في الحديث المرفوع استعماُل ما نحن فيه وكفى به حجًة:

دينه وخلقه  َمْن ترضون  أتاكم  »إذا  الله ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسوُل  قال:  المزني  أبي حاتم  نه عن  الترمذي وحسَّ أخرج 
فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد عريض«، وقد سبقني إلى االحتجاج بهذا الحديث على التمثل 
أبو بكر ابن مردويه حيث أورد هذاالحديث في تفسيره عند قوله تعالى في آخر سورة  القرآن الحافظ  بنظم 
األنفال: )إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير(، وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة، وفيه حجة ألمر 
آخر وهو أنه يجوز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهُل اإلنشاء كثيرًا؛ ألنه ال 

يقصد به التالوة، وال القراءة، وال إيراد النظم على أنه قرآن«.
)2( إال ما جاء في بعض نسخ “المدهش” وال أدري أذلك منه أو ِمْن غيره!

ف  )3( ال يمكن عدُّ ما يذكُرُه ابُن الجوزي ِمْن شعر مختلفًا عما في المصادر اختالَف روايٍة بإطالٍق، فإنه يتصرَّ
تقديمًا وتأخيرًا، ومزجًا بين األشعار، وتغييرًا لأللفاظ، حسب ما يحضر في ذهنه. والله أعلم. وانظر ما كتبُته 

في تقديمي لكتاب »الخوايتم« ص22.
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فُت باألعالم، عدا الصحابة، تعريفًا يليق بهذا الكتاب، ولم أطل، وأكثُرهم ِمْن  - عرَّ
رجال »صفة الصفوة«، فرأيُت أن يكون العزو إليه، وهو عزٌو للترجمِة وللخبِر الوارد عن 

الـُمترجم.

- ترجمُت للشيِخ مؤلِِّف األصِل ترجمًة موجزًة، وقد قال ابُن رجب ♫: »ذكَره 
العماُد الكاتب في »الخريدة«، وابُن خلكان، والحموي، وابُن النّجار، وأبو شامة، وغيرهم، 
واإلسهاِب  ذكرِه،  في  اإلطناب  عن  ُيغني  والفضائل  بالعلوم  اشتهاَرُه  أنَّ  مع  عليه  وأثنوا 
في أمرِه، فلقد بلَغ ذكُرُه مبلَغ الليل، وسارْت بتصانيفِه الركباُن إلى أقطاِر األرض، وانتفَع 

الناُس بها انتفاعًا بّينًا«)1(.

وبعد: فقد بذلُت في هذا الكتاِب جهدًا مضاعفًا، وأخذ وقتًا لم أكن أتوقَّعه، حتى عاد 
َر. إلى الصحِة أو كاد، والحمُد لله على ما وفََّق وأعاَن وهدى ويسَّ

وأختُم بتنبيهين:

ب  األول: إذا قلُت في الحواشي: »للمؤلِّف«، فأقصُد ابَن الجوزي. وإذا أردُت المهذِّ
ب«. قلُت: »المهذِّ

الثاني: أنَّ العزو إلى هذا الكتاب يكون هكذا: »قال ابُن الجوزي في »ُمنْتهى الـُمْشتهى« 
به ماء الحياة«، ذلك أنَّ الكالَم هو البن الجوزي، وليس لألنصاري، فال ُيعزى  كما في ُمهذَّ

إليه.

ونسأُله - سبحانه - اإلخالَص والقبوَل)2(.
دبي: يوم السبت 24 من المحرم الحرام 1439هـ)3(

***

)1( الذيل على طبقات الحنابلة )486/2(.
)2( من المفيد قراءة مقدمة تحقيق »الخواتيم« كذلك.

)3( ثم أعدُت النظر فيه وفرغُت من ذلك يوم األحد 18 من ذي الَقعدة 1440هـ.
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أنموذج من الكتاب

* * *
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ظاهرة حُمرة الجو في العالم الإسلامي

د. محمد علي عطا

لت كتب التاريخ اإلسالمي رؤية  رؤية ظاهرة ُحمرة الجو في العالم اإلسالمي: سجَّ
ظاهرة الحمرة تسع مرات في العالم اإلسالمي، وهي حسب بحثي:

1- عام )202هـ(؛ حيث ظهرت ُحمرة في السماء ليلة السبت رابع عشر ربيع اآلخر، 
وبقيت إلى آخر الليل، وذهبت الُحمرة وبقي عمودان أحمران إلى الصبح)1(.

2- عام )225هـ(؛ حيث ظهرت في ليلة الجمعة غرة جمادى اآلخرة ُحمرة شديدة 
كالنار إلى الفجر)2(.

3- عام )319هـ(؛ حيث فى يوم جمعة ظهرت في السماء فيما يلى القبلة من مدينة 
السالم حمرة نارية شديدة لم ُير مثلها)3(.

4- عام )328هـ(؛ حيث في غرة المحرم ظهرت فى الجو ُحمرة شديدة من ناحية 
الشمال والمغرب وظهرت، فيها أعمدة بيضاء عظيمة كثيرة العدد)4(.

5- عام )367هـ(؛ حيث فيها ظهر بإفريقية في السماء حمرة بين المشرق والشمال 
مثل لهب النار؛ فخرج الناس يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه)5(.

6- عام )378هـ(؛ ظهر في سبع عشر ذي الحجة بالقاهرة ومصر رعد شديد ورياح 

)1( الكامل في التاريخ، ألبي الحسن بن األثير، تحقيق عبد الله القاضي، )447/5(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ط2، 1405هـ. والبداية والنهاية، البن كثير، تحقيق علي شيري، )271/10(، دار إحياء التراث العربي، ط1، 

1988م، وتاريخ األمم والملوك، البن جرير الطبري، )140/5(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ.
)2( تلقيح فهوم أهل األثر، البن الجوزي، )ص64(، شركة دار األرقم، بيروت، 1977م.

)3( صلة تاريخ الطبري، لعريب بن سعد القرطبي، )ص115(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
)4( الكامل في التاريخ، البن األثير، )380/7(.

)5( السابق، الصفحة نفسها.
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ت السماء  نار، ثم احمرَّ عاصفة، فاشتدت الظلمة حتى شنُعت، وظهر في السماء عمود 
المحرم سنة تسع  ثاني  الثالثاء  يوم  إلى  متغيرة  الشمس  زائدة، وظهرت  واألرض حمرًة 

وسبعين، وظهر كوكب له ذؤابة فأقام اثنين وعشرين يوًما)1(.

7- عام )572هـ(؛ حيث ظهرت ُحمرة شديدة في السماء من المشرق من وقت طلوع 
الفجر إلى استواء الشمس، ثم كانت تظهر عند غياب الشمس كأنها الشفق إال أنها أشد 
حمرة، لم ُتَر مثلها، كأنها الدم، وكانت تتصاعد ويبقى تحتها من الغيم المضيء فتضىء له 

األماكن كأنه ضوء الشمس، وبقيت مدة ثم انقطعت ثم عادت تقل وتكثر أشهًرا)2(.

8- عام )1217هـ(؛ حيث في ليلة احمرت السماء بالسحاب عند غروب الشمس 
حمرة مشوبة بصفرة، ثم انجلت وظهر في أثرها برق من ناحية الجنوب في سحاب قليل 
متقطع، وازداد وتتابع من غير فاصل حتى كان مثل شعلة النفط المتوقدة المتوجة بالهواء، 
واستمر ذلك إلى ثالث ساعة من الليل، ثم تحول إلى جهة المغرب وتتابع لكن بفاصل 
على طريقة البرق المعتاد، واستمر إلى خامس ساعة ثم أخذ في االضمحالل وبقي أثره 

غالب الليل)3(.

السماء  في  أرجوانية  حمرة  ظهرت  رمضان  أواخر  في  حيث  )1287هـ(؛  عام   -9
غريبة، مع غاية الصحو، وكانت تظهر فيما بين المغرب والعشاء، معظمها في جهة الشمال، 

ودامت كذلك نحو سبعة أيام وانقطعت)4(.

10- وقد شاهدنا بأم أعيينا ظاهرة الحمرة يوم )2013/7/5(، في مصر وفي بعض 
المغرب  صالة  وبعد  الشمس  غروب  بعد  الحمرة  توهج  ظل  فقد  العربي؛  الخليج  دول 

بأكثر من ربع ساعة.

وزارة   ،)267/1( الشيال،  الدين  جمال  تحقيق  للمقريزي،  الخلفا،  الفاطميين  األئمة  بأخبار  الحنفا  )1( اتعاظ 
األوقاف، مصر، ط2، 1996م.

)2( المنتظم البن الجوزي، )263/10(، دار صادر، بيروت، 1358هـ.
)3( عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، للجبرتي، )551/2(، دار الجيل.

الناصري،  جعفر  تحقيق  الناصري،  العباس  أبي  الدين  لشهاب  األقصى،  المغرب  دول  ألخبار  )4( االستقصا 
ومحمد الناصري، )123/3(، دار الكتاب، 1997م.
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يادات وجود نسخة المصنف، ووجود نسخة أخرى بها ز

أبو شذا محمود النحال

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد سألني غير ما واحد حول هذه القضية، فأجبته بما يمكن أن يكون نواة لتقريب 
هذه المسألة.

وعلى حد بحثي لم أقف على شيء جامع في هذا األمر، والذي وقفت عليه مقتطفات 
منها كالم د. مصطفى جواد في »أماليه«. وهذا الموضوع يحتاج إلى توضيح:

ان،  فمثاًل النسخ التي كتبها تالميذ الحافظ ابن حجر من مصنفاته كـ الشمسين ابن حسَّ
بنفسه؛  الحافظ  كتبها  التي  النسخ  من  وأدق  أتقن  المكي،  فهد  ابن  والتقي  والسخاوي، 

فهؤالء األعالم كتبوا كتب الحافظ كتابة بحث وتدقيق.

والسخاوي وقف على بعض مسودات كتب شيخه فبيضها وأتم تصنيفها كـ »إتحاف 
المصنف،  أرده  ما  وفق  المهرة«  »إتحاف  أكمل  فهد  ابن  التقي  وكذلك  وغيره،  المهرة« 
ونسخته هي الغاية في إخراج نص الكتاب وفق مراد المصنف، وهي مفرقة بين باكستان 

وليدن، فإذا ظفرت بنسخ بخط ابن حجر فلن تجدها مماثلة لما خطه هؤالء األعالم.

واألمر نجده في نسخة »فتح الباري« التي بخط بهاء الدين المشهدي؛ فهي أوسع من 
النسخ التي بخط الحافظ؛ فعليها إلحاقات كثيرة بخط الحافظ، ألحقها أثناء قراءة الكتاب، 
البهاء تفرعت غير ما نسخة ذكر كل ناسخ أن من  وأجاز هذه الطرر للبهاء، وعن نسخة 

محاسن نسخته اإللحاقات التي نقلها من نسخة المشهدي.

وفي »مكتبة يوسف بك بقونيا« مجلدة من نسخة البهاء مطرزة بإلحاقات ابن حجر، 
وفِي »دبلن« مجلدة أخرى خليت من اإللحاقات، وتقتضي الحاجة أن نتتبع نسخة البهاء 

وننظر فيما ألحقه الحافظ ابن حجر.
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وأيًضا الحاجة ماسة لتتبع ما كتبه العالمة السخاوي من مصنفات شيخه ابن حجر فهو 
َمْعنِيٌّ بكتابة ما تجدد البن حجر إلحاقه، وقد نص السخاوي في »فتح الُمِغيث« أن شيخه 

يميز ما يلحقه بالحمرة لتيسر إلحاقه لمن كتبه قبل.

وَثمَّ العديد من مصنفات ابن حجر وصلتنا بخط تلميذه السخاوي؛ أحفلها نسخة كاملة 
من »اإلصابة في تمييز الصحابة« نقلها عن خط شيخه، لم ُتْعَتمد في جل الطبعات، مفرقة 
السيوطي،  تلميذ  الداودي  العالمة  بخط  تعليقات  وعليها  و«آياصوفيا«،  »كوبريلي«  بين 
النسخة  هذه  لمقارنة  حاقلة  فالحاجة  الخطية،  األصول  على  التطريز  أساطين  أحد  وهو 

بالمطبوع من »اإلصابة«.

وفِي »مكتبة فيض الله أفندي« ُمجلدة غير معنونة من »تهذيب التهذيب« البن حجر 
عليها َتَملُّك السخاوي، ونص أنه ألحق ما تجدد فيها من إلحاقات بنسخته من »التهذيب«، 
وهذه المجلدة تخلَّلها قطعة من »تهذيب ابن حجر« بخط الناسخ المكثر البدر البشتكي، 
ه السخاوي في »الجواهر« ضمن  الكثير مما تجدد له، والبشتكي عدَّ وقد ألحق الحافظ 
َمْن كتب شيًئا من مصنفات ابن حجر، وذكر أنه كتب قطعة من »تهذيب التَّهذيب«، فوافق 

الُخبر الَخبر.

ومن هنا يلزم اقتفاء أثر ما خطه السخاوي من مصنفات شيخه ومقارنته بالمطبوع، كي 
ال يظل زبدة ما ألحقه في عداد المحبوس.

وللوقوف على ما كتبه السخاوي بخطه من مصنفات شيخه ينظر »الجواهر والدرر« 
نسخة »مكتبة األحقاف«؛ فكل ما كتبه أشار إليه بالكاف، والكثير منه مما لم يسبق لتبيضه.

في  ُتثَبت  لم  الكاف  عالمة  بأن  حزم  ابن  ط.  والدرر«  »الجواهر  محقق  اعتذر  وقد 
األصول الخطية المعتمدة في تحقيق الجواهر. انتهى

عالمة  فلعل  المحقق،  لدى  المعتمدة  »األحقاف«  نسخة  في  مدونة  العالمة  وهذه 
الكاف لم تظهر لكون المصورة غير ملونة، وهذه آفة االعتماد على »الميكروفيلم«.

تدوين  من  مكثر  فهو  بخطه؛  التي  السخاوي  العالمة  مصنفات  بنسخ  ُيفَرح  وال 
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اإللحاقات على العديد من النسخ التي ليست بخطه، وكتابه »المقاصد الحسنة« له نسخ 
كثيرة قرئت عليه وعليها خطه، ولكن ثم نسخة متأخرة في »تشستربتي« حافلة باإلضافات، 

وهي العمدة في إخراج نص الكتاب في صورته شبه الكاملة.

ُتعَتمد في مطبوعة  الجزري« توجد منه نسخة في »دبلن« لم  ابن  و»شرحه لمنظومة 
»مكتبة العلوم والحكم« بالمدينة، ومطبوعة »مكتبة فياض« بالمنصورة، وهذه النسخة بها 

زيادات وتصويبات كثيرة.

الجزري،  العلماء« البن  »تذكرة  النفاسة، وغالبها مستقاة من  في  غاية  الشرح  ومادة 
وقد دون فيه مباحث وتقييدات لم يأت بها في »فتح المغيث«، ال سيما مبحث »تعريف 
األجزاء الحديثية«، وجل من استند على تعريف »األجزاء الحديثية« اعتمد على »الرسالة 

المستطرفة« آلل الكتاني، وتعريفه غير منضبط.

وأيًضا البيهقي ُمكثِر من اإلبرازات، ويوجد جزء بخطه فيما ُيقال من »السنن الكبير«، 
لكن إبرازة قديمة، وقد وقفت على نسخة من »السنن الكبير« منقولة من نسخة الحافظ 
ل فيها، وقد غيَّر أيًضا في  العساكري تعرف بالنسخة الجديدة، وتدل على كون البيهقي عدَّ
التي  النسخة  نقلت عن  »السنن«  الصالح من  ابن  التقي  المجلدات، ونسخة  تجزئة عدد 

استقر عليها البيهقي.

والبهاء القاسم ابن الحافظ ابن عساكر في ُنسخته من »المدخل إلى السنن« للبيهقي 
لفق بين عدة روايات، فأضاف ما زادته كل رواية على األخرى، وميز بينها بـ »ال ... إلى«، 

فإذا قورنت نسخته بنسخة المصنف أو بنسخة أخرى سيكون بينهما تباين كثير.

ُقِرئت عليه، وهي حافلة  و»كتاب الآللئ المصنوعة« للسيوطي يوجد منه عدة نسخ 
مة  بالعالَّ حلَّ  لما  ذلك  ويرجع  البياضات،  وكثرة  السقم  في  غاية  لكنها  السماع،  بتقييد 

السيوطي، فقد منع من استعارة الكتب من »المحمودية«.

وقد ُوِجد نسخة خالية من قيود السماع غاية في الدقة، حيث أعاد السيوطي النظر في 
»الآللئ« فصوب المصحف، وسد البياضات.
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ويؤيد ذلك ما قاله العالمة الداودي في ترجمة السيوطي: »... »الآللئ المصنوعة في 
األخبار الموضوعة« ... كان شروعه فيه حال ضيق ومحنة أصيب بها أسوة العلماء قبله 

فبّيض للكثير منه، ثم فّرج الله عنه فسّد البياض الذي فيه وحرر«. انتهى.

واألمر يحتاج إلى ضابط؛ فُينظر:

هل ُعِرَف عن المؤلف أنه ممن يتجدد له إلحاقات بكتبه؟

وهل الزيادات التي في النسخة المتأخرة تتوافق مع منهجية المؤلف؟

يكون  كأن  المؤلف،  وفاة  تاريخ  مع  تتعارض  ال  لهم  المترجم  وفيات  تواريخ  وهل 
بعضهم تاريخ وفاته بعد وفاة المؤلف؟

وهل هذه الزيادات أضافها أحد رواة الكتاب عن المؤلف؟

وهل الناسخ تصرف في التأليف فألحق هذه الزيادات ظنًّا منه أن المؤلف أخل بها، 
التراجم من األصول  التأليف اختصاًرا لبعض الكتب، فأهمل المؤلف بعض  كأن يكون 

المختصرة؟

في  الناسخ  فأقحمها  منه،  المنسوخ  األصل  على  طررا  كانت  الزيادات  هذه  وهل 
األصل؟

وهل بعض هذه الزيادات من مصادر ال ُيعلم أنها لدى المؤلف وَلم يستخدمها من 
قبل؟

وصنيع المتأخرين من النساخ الهنود مقابلة النسخة على مصادر المصنف وإقحام الكثير 
من النصوص كصنيعهم في »معرفة السنن واآلثار« للبيهقي، و»االكتساب« للخيضري.

واألمر محل بحث؛ حيث إن كل هذه الحاالت حدثت بالفعل في كتب وصلت إلينا. 
هذا والله أعلم.

* * *
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تصويب ما اعتراه التصحيف

من الألفاظ الفارسية الواردة في كلام بعض المحّدثين )١( 

د األْرَمكِي عبد الله محماّ

إنَّ الحمَد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله ِمن شرور أنُفِسنا وِمن سيئات 
أعمالنا، َمن يهده الله فال ُمِضلَّ له، ومن ُيْضِلْل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال الله، 

وحده ال شريَك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبُده ورسوُله.

والتاريخ، كنت  الّرجال  الحديثية ال سيما كتب  للكتب  قراءتي  فمن خالل  بعد،  أّما 
ومازلت أدّون ما أقتنصه من فوائد ولطائف، ومّما كنت أعتني بجمعه عبارات المحّدثين 
بادًيا على بعض تلك األلفاظ والعبارات،  الفارسية، والحظت مالمح التصحيف  باللغة 
فكنت أنتظر فرصة يتسنّى لي تصحيحها ونشرها، إلى أن رأيت هذه المجموعة المباركة 

فانتهزت الفرصة ورأيت نشرها شيًئا فشيًئا حسب التيسير إن شاء الله.

وال ألتزم منهًجا معّينًا في إيراد األقوال والعبارات، وإّنما أوردها بحسب ما تيّسر لي، 
سم الصحيح للعبارة  وسأذكر أّوالً العبارة كما وردت في الكتب المطبوعة، ثّم أتبعها بالرَّ
لي  تيّسر  التي  والمخطوطات  المطبوعات  وبمقارنة  الفارسية  باللغة  بمعرفتي  مستعينًا 
الحصول عليها، وتسهياًل للقارئ سألتزم بضبط العبارة وتشكيلها كاملة حسب المعهود 
بالترجمة  وأختم  إجماليًّا،  معنى  العبارة  معنى  أبّين  ثّم  الفارسية،  اللغة  في  والمعروف 

اللفظية لكل لفظة على حدة.

الكتب  بعض  في  مصّحفة  وقعت  رأيتها  أقوال  ثالثة  بذكر  العدد  هذا  في  وسأكتفي 
المطبوعة، وهي:
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قول عبد الله بن المبارك في مجلس أبي إسحاق الَفَزاري.. 1

قول حبيب بن محمد العجمي في علي بن زيد بن ُجْدعان.. 2

قول عمرو بن الوليد األْغَضف في داِهر بن نوح.. 3

األعداد  في  السلسلة  وسأتابع  الثالث،  العبارات  هذه  بذكر  المقالة  هذه  في  أكتفي 
الله، وأرجو من اإلخوة المعتنين بالموضوع أن يتحفوني بملحوظاتهم،  القادمة إن شاء 

وبمزيد من األلفاظ الفارسية التي تمّر عليهم خالل قراءة الكتب والمخطوطات. 

هذا، واللَه أسأل أن يوفقني لالستمرار في هذه السلسلة، إّنه ولّي ذلك والقادر عليه، 
وصّلى الله وسّلم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رّب العالمين.

د األرمكي  عبد الله محماّ

22 شوال 1440هـ الموافق 2019/6/25م

gmail.com@alarmaki83
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قول عبد اهلل بن املبارك يف جملس أيب إسحاق الَفَزاري:   1

ُسئل عبد الله بن المبارك في مجلس أبي إسحاق الفزاري عن مسألة، فقال عبد الله بن 
المبارك للسائل باللغة الفارسية ما معناه: نحن ال نتكّلم في مجالس الكبار. وإليك التفصيل:

أّوالً: العبارة كما وردت في الكتب المطبوعة:

نيسابور،  تاريخ  الحاكم في  البيهقي عن  المبارك هذا في رواية رواها  ابن  ورد كالم 
وهذا نّصه:

قال البيهقي: »أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ، أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي، قال: سمعت أبا الحسين الخياط في مجلس أبي الربيع الزهراني 
يصة جالس أبا إسحاق الَفزاري، قال: فبينا رجل من  يقول: كان ابن المبارك إذا قدم الِمصِّ
فأتى  الَفزاري  إسحاق  أبي  فُدلَّ على  يسأله عن مسألة،  يستدّل على رجٍل  أهل خراسان 
مجلسه، فإذا ابن المبارك بجنبه، فلما رأى ابَن المبارك عرفه، فأقبل على ابن المبارك يسأله 
فأقبل  فأفتاه،  أبا إسحاق  أبا إسحاق، فسأل  َسْل  أْن  إليه  المبارك  ابُن  المسألة، فأشار  عن 
الخراساني على ابن المبارك فقال له بالفارسية: توجكوي، فقال ابن المبارك: ما بمجلس 
ِمْهتران ُسخوَنْه ُكفتمكان في الكتاب: ُحُقوِهي َنْه قوِهيم«)1(. هكذا جاءت العبارة في طبعة 

محّمد عّوامة.

وفي طبعة محّمد ضياء الرحمن األعظمي: »فقال له بالفارسية: توبكوئي، فقال ابن 
قوهيم«)2(.  نه  جفوهي  الكتاب:  في  كان  گفتيم،  نه  سخونه  بهتران  بمجلس  ما  المبارك: 

وأشار جزاه الله خيًرا إلى معانيها.

ووردت هذه القصة في تاريخ دمشق -من طريق البيهقي- على النحو اآلتي: »فقال له 
بالفارسية توجكوى فقال ابن المبارك ما بمجلس مهتران سخونه ته كلتم كان في الكتاب 

)1( المدخل إلى علم السنن 814-813/2. 
)2( المدخل إلى السنن 388 طبعة األعظمي. 
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حفوهي يه مرهم«)1(.

فاكتفيت  فيها،  العبارة  الكتاب ألتأّكد من  الحصول على مخطوطات  لي  يتيّسر  ولم 
بالمطبوع. 

ووردت القصة عند أبي القاسم األصبهاني في كتابه سير السلف الصالحين: »ثم قال 
الخراساني البن المبارك بالفارسية: »توجه مي كوهي«. فقال ابن المبارك: »ما بمجلس 

مهنران سخن تكويم«)2(.

هذا ما ورد في الكتب المطبوعة، وراجعت بعض المخطوطات، منها نسخة في مكتبة 
راغب باشا )1017(، جاء في الصفحة 15/أ: تو جه قوهي. قال ابن المبارك: ما بمجلس 

مهتران سخن نكوييم.

وفي نسخة أخرى برقم )6634(، في الصفحة 175/أ: تو چه می كويي. فقال ابن 
النسخة: نحن في مجالس  ما بمجلس مهتران سخن نگويم. وجاء في حاشية  المبارك: 

األكابر ما نتكلم.

وفي نسخة أخرى الصفحة 228/أ: نگوييم.

وفي نسخة رئيس الكتاب برقم )679(، في الصفحة 214/أ: تو چه قوهی. فقال: ما 
بمجلس مهتران سخن نگويم.

ثانًيا: الرسم الصحيح للعبارة.

أرى - والله أعلم - أّن الّرسم الصحيح لهذه العبارة في المدخل إلى السنن الكبرى 
للبيهقي على النحو اآلتي: »فقال له بالفارسية: تو بُِگويی. فقال ابن المبارك: ما بَِمْجِلِس 

ِمْهَتَراْن ُسُخوْن)3( َنه ُگْفتِْيْم. كان في الكتاب: ِچُگويی. َنُگوِيْيْم«.

أّنها  أعلم -  الظاهر - والله  الكتاب: چگويی. نگوييم«  والعبارة األخيرة: »كان في 

)1( تاريخ دمشق 125/7. 
)2( سير السلف الصالحين 1022.

)3( ويصّح أيًضا: ُسخْن. ومعناهما واحد.
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ثّم رآها في كتاب  العبارة من الحاكم على وجه  أّنه سمع  البيهقي)1(، وتوجيهها  من قول 
تاريخ نيسابور على وجه آخر، فأراد بيان الخالف بين اللفظين فقط، فقال وقع في الكتاب: 
الكتاب كانت  في  فالعبارة  »َنُگْفتِْيْم«.  بدل من  و»َنُگوِيْيْم«  »بُِگويی«،  بدل من  »ِچُگويی« 
على النحو اآلتي: »فقال له بالفارسية: تو ِچُگويی. فقال ابن المبارك: ما بَِمْجِلِس ِمْهَتَراْن 

ُسُخوْن)2( َنه ُگوِيْيْم«. 

ثالًثا: معنى العبارة:

ومعنى العبارة بالعربية: قال له الخراساني: ماذا تقول أنت؟ فقال ابن المبارك: نحن 
ال نتكلم في مجلس الكبار. 

بَِمْجِلِس  )نحن(  ما  المبارك:  ابن  فقال  أنت(.  )قل  بگويی.  تو  بالفارسية:  له  »فقال 
)في مجلس( ِمْهَتَراْن )الكبار( ُسُخوْن َنُگْفتِْيْم )لم نتكلم(. كان في الكتاب: چگويی)ماذا 

تقول؟(. َنُگوِيْيْم )ال نتكلم(«.

قول حبيب بن حممد العجمي يف عيل بن زيد بن ُجْدعان   2

أثنى أبو محّمد حبيب بن محمد العجمي على عبادة علّي بن زيد بن ُجْدعان، فقال 
بالفارسية ما معناه: يصّلي الّليل كّله. وتفصيله على النحو اآلتي:

أّوالً: العبارة كما وردت في الكتب المطبوعة.

جاءت في طبعة صالح فتحي هلل: قال ابن أبي خيثمة: »حدثنا أبو معاوية الغالبي، 
الفقهاء؟ قلت:  تأتي من  أبا محمد فقال لي: من  أتيت حبيبا  الفضل:  قال: قال عدي بن 
آتي علي بن زيد بن جدعان. قال: تأتي عليا أْزُهم َشْب َنَمازهم ُكنَْد. هذه كلمة بالفارسية 
يقول: يصلي الليل كله«)3(. ولم أعثر على مخطوط الكتاب حتى أتأّكد من ضبط األحرف 
هل هو في المخطوط هكذا أم جاء من المحّقق، ففيه بعض األخطاء في الضبط، وسترى 

)1( هذا هو األقرب، ويحتمل أيًضا أن يكون قائله الحاكم أو من فوقه، والله أعلم.
)2( ويصّح أيًضا: ُسخْن. ومعناهما واحد.

)3( التاريخ الكبير البن أبي خيثمة 221/1.



465

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

ضبطه الصحيح بعد قليل. 

ووقعت في أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة طبعة دار الوطن بتحقيق إسماعيل 
حسن حسين: »از هم شب نمازي كند«)1(.

وجاءت العبارة في تاريخ دمشق: »ازهمة شب نماز كند«)2(.

ووقعت في تهذيب الكمال: »ازهمه شب نماز كند«)3(.

ثانًيا: الّرسم الصحيح للعبارة.

ما ورد في تهذيب الكمال أقربها إلى الصحة: »َاْز َهَمْه َشْب َنَماْز ُكنَْد«.

ثالًثا: معنى العبارة:

معناها كما ورد في رواية ابن أبي خيثمة: يصّلي الليل كّله. 

نماز  )الليل(  شب  )كّل(  همه  )ِمن(  »از  اآلتي:  النحو  فعلى  ألفاظها  ترجمة  وأّما 
)الصالة(، نماز كند )يصّلي(«.

قول عمرو بن الوليد األْغَضف يف داِهر بن نوح:   3

الوليد  بن  عمرو  مجلس  في  مّرة  وكان  الحديث،  أهل  عند  ضعيف  نوح،  بن  داهر 
األغضف، فسألهم عمرو عن حديٍث، فسكت القوم ولم يجب إال داهر بن نوح، فضرب 
الجواب.  عن  المجلس  وسكوت  داهر  حال  ببيان  الموقف  يبّين  مثاًل  الوليد  بن  عمرو 

ودونك التفصيل والبيان.

أّوالً: العبارة كما وردت في الكتب المطبوعة.

ُكنّا  ابن عدّي: »سمعُت عبداَن يقول: سمعت محّمد بن الخليل أو غيره يقول:  قال 
ُكم يحفُظ حديَث أبي  عند عمرو بن الوليد األْغَضف ومعنا داِهُر بن نوح، فقال عمرو: أيُّ

)1( أخبار المكيين من تاريخ الكبير البن أبي خيثمة 305.
)2( تاريخ دمشق 493/41.

)3( تهذيب الكمال 444/20.
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عوانة، عن ِسماك بن َحْرب، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود: جاء رجٌل 
إلى رسول الله ع، فقال: لقيُت امرأًة في الُبْستان فَعِمْلُت بها كلَّ شيٍء إاّل أّني لم ُأجاِمْعها، 
فنزلت: )إّن الحسنات ُيْذهبن السّيئات(. قال: فسكت القوُم، فَوَثَب داِهُر بُن نوٍح، فقال: 
َثناه أبو عوانة، وذكر اإلسناد والمتن، فقال عمرو بن الوليد: »ِكَرَمه َبْرَكْر دذبا ِشِكْسته  حدَّ

بيش«)1(.
هكذا في طبعة الشيخ مازن السرساوي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: »كرمه بركرد 

ذباشكيك بيش«)2(.
حّدثنا  قال:  َعْبداُن،  »حّدثنا  عدّي:  ابن  قال  السرساوي،  طبعة  في  آخر  موضع  وفي 
حسيُن بن َبْحٍر البيروذي، قال: ُكنّا عند عمرو بن الوليد األْغَضف، ومعنا داِهُر بُن نوٍح، 
ُكم َيْحفُظ حديَث أبي عوانة، عن سماٍك، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله،  فقال: أيُّ
قال: جاء رجٌل إلى النبّي ع فقال: إنِّي لقيُت امرأًة في الُبْستان، فَعِمْلُت بها كلَّ شيٍء إاّل أنِّي 
لم ُأجاِمْعها. فسكت القوُم، َفَوَثَب داهٌر، فقال: حّدثناه أبو عوانة فذكره. فقال عمرو: كرمه 
ودكراه باتنكسته بيت. قال الشيخ: كالم بالفارسية معناه إذا رجع قطيع الغنم فإن المكسور 
الرجل يصير قّدام باتنكسته بيه«)3(.  هكذا، ومن المؤّكد أن الكلمتين األخيرتين مقحمتان 
هنا، وهذا اإلقحام ليس من المحّقق وال من الطباعة، بل وقع في المخطوط اّلذي اعتمده 

الشيخ مازن.

وفي طبعة دار الكتب العلمية: »فقال عمرو: كرمه وركدره باتنكسته بيت. قال الشيخ: 
والعبارة  هكذا،  الّرجل«)4(.  المسكور  فإّن  الغنم  قطيع  رجع  إذا  معناه:  بالفارسية  كالم 
ابُن حجر في لسان الميزان تفسير ابن عدّي،  ناقصة المعنى، ليس فيها خبر )إّن(، ونقل 

وفيه: »يصير قدام الجميع«)5(، وال شّك أّن هذا هو المعنى الصحيح الكامل.

)1( الكامل طبعة السرساوي 549/6.
)2( الكامل طبعة العلمية 291/5.

)3( الكامل طبعة السرساوي 736/7. 
)4( الكامل طبعة العلمية 248/6.

)5( لسان الميزان 389/3.
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وقد راجعت بعض مخطوطات الكامل البن عدي ومن ضمنها ما اعتمده الشيخ مازن 
السرساوي، فرأيت أّن هذا التصحيف كان قديًما، وتختلف األلفاظ المصّحفة من نسخة 
إلى أخرى مع حفاظ النّّساخ على هيئة الكلمات واأللفاظ، ولم أر -فيما بحثت- نسخة 

سلمت من هذا التصحيف، والله أعلم.

ثانًيا: الرسم الصحيح للعبارة:

معنى  إلى  وبالنظر  المخطوطات  في   - المصّحفة   - الواردة  األلفاظ  في  النظر  بعد 
َرَمْه  َگْر  عمرو:  »فقال  اآلتي:  النحو  على  لها  الصحيح  الّرسم  أن  أرى  بالفارسية  العبارة 

َبْرَگْرَدْد َپا ِشَكْسَتْه پِيْش«.

ثالًثا: معنى العبارة:

قّدام  يصير  الّرجل  المسكور  فإّن  الغنم؛  قطيع  إذا رجع  ابن عدي:  قال  ومعناها كما 
الجميع.

وأّما الترجمة اللفظية لمفرداتها فعلى النحو اآلتي: »فقال عمرو: َگْر )إذا( َرَمْه )قطيع 
ْجل( ِشَكْسَتْه )مكسور( پِيْش )قّدام، أمام(«. الغنم( َبْرَگْرَدْد )رجع( َپا )الرِّ

الفارسية - حسب علمي -،  اللغة  اآلن في  َمَثل فارسّي قديم، وليس متداوالً  وهذا 
فرحم الله ابن عدّي اّلذي حفظ لنا مثاًل من األمثال المندثرة.

هذا وصّلى الله وسّلم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رّب 
العالمين.

* * *



468

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

الإمام الأوزاعي في بيروت

 أ. د. عبد السميع بن محمد األنيس

نات حديثه وفقهه.. وضرورة البحث عن مدوَّ

هو شيخ اإلسالم وعالم أهل الشام اإلمام المجتهد عبدالرحمن بن عمرو األوزاعي، 
المتوفى ببيروت سنة )157هـ(

وفَّقني الله سبحانه للصالة في مسجده، وزيارة قبره يوم االثنين )28( شوال )1440(

ببيروت  علمي،  مجلس  في  أسرتي  على  درسًا  وقرأتها  حياته،  من  نبذة  انتقيت  وقد 
المحروسة صباح يوم األربعاء )30( شوال )1440( هذا نصه:

- لخص أمية بن يزيد حياة هذا اإلمام بقوله: »كان األوزاعي قد جمع العبادة، والعلم، 
والقول بالحق«. 

وهي صفات تدل على علوِّ منزلته في اإلسالم، ورفعة شأنه، وبيان هذه الخصال في 
اآلتي:

أواًل: اإلمام األوزاعي العابد املصيل اخلاشع الورع..

بداية التأثر:

قال ♫: جئت إلى بيروت أرابط فيها، فلقيت سوداء عند المقابر، فقلت لها: يا 
سوداء!

أين العمارة؟

قالت: أنت في العمارة، وإن أردت الخراب فبين يديك«.

قال أبو مسهر: كان األوزاعي يحيي الليل صالة وقرآنا وبكاء.

وأخبرني بعض إخواني من أهل بيروت أنَّ أمه كانت تدخل منزل األوزاعي، وتتفقد 
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موضع مصاله فتجده رطبًا من دموعه في الليل!
وقال الوليد بن مزيد:

»كان األوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط 
إال وهو قائم يصلي«.

ن الله عليه وقوف يوم القيامة«. وكان يقول: »َمْن أطال قيام الليل هوَّ

القلب  ولين  الجناح،  البصر، وخفض  فقال: »غض  الصالة  في  الخشوع  وسئل عن 
وهو الحزن والخوف«.

وقال بشر بن المنذر قاضي المصيصة: »رأيت األوزاعي كأنه أعمى من الخشوع«.

ث الفقيه املجتهد.. ثانيًا: اإلمام املحدِّ

أخذ األوزاعي عن عدد من أئمة التابعين، منهم: عطاء بن أبي رباح، وأبو جعفر محمد 
الباقر، ومكحول، وقتادة، وربيعة، وغيرهم.

وأخذ عنه: شعبة، والثوري، ومالك وابن المبارك وغيرهم.

وقد أكرمه الله بحفظ السنة، ونشرها، وتدوينها، قال عبد الرزاق: »أول من صنف ابن 
جريج، وصنَّف األوزاعي«.

قال الذهبي: »ترجمة األوزاعي في تاريخ الحافظ ابن عساكر في أربعة كرارس وهو 
ن العلم بالشام. أول من دوَّ

المرسل  أما  المسند  يعني  األلف.  نحو  األوزاعي  حديث  أنَّ  الحفاظ  بعض  وذكر 
والموقوف فألوف.

وهو في الشاميين نظير معمر لليمانيين، ونظير الثوري للكوفيين، ونظير مالك للمدنيين، 
ونظير الليث للمصريين، ونظير حماد بن سلمة للبصريين.

وقد أكرمه الله برؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المنام..

قال ابن األوزاعي، قال لي أبي:
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الجنة،  باب  به ما عشت، رأيت كأنه وقف بي على  بني أحدثك بشيء ال تحدث  يا 
فأخذ بمصراعي الباب فزال عن موضعه، فإذا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومعه أبو بكر وعمر يعالجون 

رده فردوه فزال ثم أعادوه، فقال لي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يا عبدالرحمن:
أال تمسك معنا فجئت حتى أمسك معهم حتى ردُّوه« .

وال أعلم دراسة معمقة تجمع حديثه، وتبيِّن معالم منهجه في الحديث النبوي الشريف 
وعلومه.

وقد كان من أئمة االجتهاد..

قالوا عنه: أجاب األوزاعي في سبعين ألف مسألة أو نحوها..

وكان يقرن باإلمام مالك بالمدينة، واإلمام سفيان الثوري في الكوفة..

وكان لهذا اإلمام المجتهد، مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء 
األندلس، ثم فني«..

حدود  إلى  باألندلس  ظاهرًا  األوزاعي  مذهب  »كان  فقال:  اندثاره،  سبب  ذكر  ثم 
العشرين ومئتين، ثم تناقص واشتهر مذهب مالك بيحيى الليثي، وكان مذهب األوزاعي 
مشهورًا بدمشق إلى حدود األربعين والثالث مئة، وكان القاضي أبو الحسن ابن حذلم له 

حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها للمذهب األوزاعي«)1(.
وقال الحميدي في ترجمة زياد بن عبدالرحمن بن زياد: »هو أول َمن أدخل األندلس 
فقه مالك بن أنس، وكانوا قبل ذلك على مذهب األوزاعي، مات زياٌد باألندلس سنة ثالث، 
وقيل سنة تسع وتسعين ومئة، وقال ابن حزم: مات سنة أربع ومئتين«. جذوة المقتبس، 

ص 212، ط المكتبة العصرية.
• أي فقه ضيَّعِت األمة؟!	

نوا فتاويهم واجتهاداتهم،  قلت: هيأ الله لإلمام مالك وأبي حنيفة وأحمد أصحابًا فدوَّ
فحفظت ونفع الله بذلك المسلمين..

)1( تاريخ اإلسالم )143/3(.
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ن الشافعي اجتهاداته، فنقلها تالميذه.. ودوَّ

ومما ساعد على حفظ مذاهبهم، تدوينها، واستمرار التفقه بها، وحكم القضاة بها في 
المحاكم..

يقرب  ما  الشام  في  به  وعملوا  مذهبه،  حملوا  تالمذة  األوزاعي  لإلمام  الله  هيأ  وقد 
الشام،  في  الشافعي  مذهب  بانتشار  لكن  قرن،  من  يقرب  ما  األندلس  وفي  قرنين،  من 
ومذهب مالك في األندلس، واهتمام الفقهاء بدراستهما، والقضاة بالحكم بهما ُأهمل فقه 

األوزاعي، وهذا أقوى األسباب من وجهة نظري..

• أين نجد فقه اإلمام االوزاعي؟	

رجل  فأتاه  قنداقًا،  عشر  ثالثة  الرجفة  زمن  األوزاعي  كتب  »احترقت  الوليد:  قال 
منها  فما عرض لشيء  بيدك،  كتابك وإصالحك  أبا عمرو: هذه نسخة  يا  فقال  بنسخها، 

حتى فارق الدنيا«.

الكبار  الكتب  قًا في  نًا، ونجده مفرَّ فقه األوزاعي كان مدوَّ أنَّ  النص يدل على  وهذا 
المصنفة في الفقه والحديث والتفسير..

لكن قال أستاذنا الفقيه عبدالله الجبوري في»فقه اإلمام األوزاعي« )60/1(: »ولكن 
َن فيها آراء اإلمام وفتاويه، كما لم نعثر على مدّونات له أو ألصحابه  لم نعثر على مدّونة ُدوِّ
ُعثَِر على مدّونات لألئّمة األربعة وألصحابهم حفظت  إمامهم كما  آراءهم وآراء  تجمع 

مذاهبهم وعلم ما فيها.

وكل ما ُعثَِر عليه أقوال فقهية وفتاوى منثورة في كتب الفقه المذهبي وكتب الخالف 
فقهه  الكتب من  العثور عليه في هذه  أمكنني  ما  التفسير والحديث، وقد جمعُت  وكتب 

ورّتبته على أبواب الفقه المشهورة«.

قلت: واألمر فيه حاجة إلى دراسة جديدة، فقد تكون رويت في الكتب الكبار، ولعلنا 
نعثر على بعضها في خزائن المخطوطات..

وقد قام بجمع أقواله الفقهية األستاذ الدكتور عبدالله الجبوري في رسالة علمية نال بها 
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درجة الدكتوراة، بعنوان: فقه األوزاعي، وطبعت في مطبعة اإلرشاد ببغداد، سنة 1977.

سنة  الرسالة،  دار  في  طبعت  وعصره،  وآراؤه  األوزاعي: حياته  االمام  أيضًا:  وله 
)1980(

وللدكتور محمد رواس قلعجي موسوعه فقة عبد الرحمن األوزاعي أيضًا.

وآثاره«  فقهه  واقع  من  األوزاعي  اإلمام  مذهب  »أصول  الضويحي:  علي  وللدكتور 
طبع في مؤسسة الرسالة.

وهناك مقولة لإلمام أحمد يصف فيها رأي األوزاعي وحديثه بالضعف! ينبغي دراستها 
والتوقف عندها..

ثالثًا: صدعه باحلق..

كان األوزاعي قوي الشخصية مهابًا رجل عامة، وكان يصلح للخالفة..

وقد قال عنه اإلمام أبو إسحاق الفزاري:

»ما رأيت مثل األوزاعي والثوري فأما األوزاعي فكان رجل عامة.

وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه، ولو خّيرت لهذه األمة الخترت لها األوزاعي 
-يريد الخالفة-«.

• من نماذج صدعه بالحق:	

قوله: لما فرغ عبد الله بن علي -يعني عم السفاح- من قتل بني أمية، بعث إلي، وكان 
قتل يومئذ نيفا وسبعين منهم، فدخلت عليه فقال: ما تقول في دماء بني أمية؟

فحدت،

فقال: قد علمت من حيث حدت فأجب.

فقلت: كان لهم عليك عهد

قال: فاجعلني وإياهم وال عهد
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ما تقول في دمائهم

بإحدى ثالث..«.  إال  امرىء مسلم  دم  الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يحل  لقول رسول  قلت حرام؛ 
الحديث

قال الذهبي معلقًا:

الله بن علي ملكًا جبارًا سفاكًا للدماء صعب المراس ومع هذا  »قلت: قد كان عبد 
فاإلمام األزواعي يصدعه بمر الحق كما ترى، ال كخلق من علماء السوء...«.

وقد كتب إليه أبو جعفر المنصور يقول: »أما بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما 
جعل الله لرعيته قبلك في عنقه، فاكتب إليَّ بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت«.

فكتب إليه: »أما بعد: فعليك بتقوى الله، وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في 
األرض بغير الحق، وأعلم أنَّ قرابتك من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لن تزيد حق الله عليك إال عظمًا 

وال طاعته إال وجوبًا«.

وقد أكرمه الله بعجائب الرؤى، من ذلك، قوله: رأيت كأنَّ ملكين عرجا بي وأوقفاني 
بين يدي رب العزة، فقال لي: أنت عبدي عبد الرحمن الذي تأمر بالمعروف؟

فقلت: بعزتك أنت أعلم.

قال: فهبطا بي حتى رداني إلى مكاني«.

نماذج من أقواله وورعه:

وكان يقول: »إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل«.

الحرمات  والمستحلين  العبادة،  لغير  للمتفقهين  ويل  يقال:  »كان  يقول:  وكان 
بالشبهات«.

وكان يقول: »َمْن أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسالم«.

وكان يقول: »ما ابتدع رجل بدعة إال سلب الورع«.

وكان يقول: »كان هذا العلم كريمًا يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل 
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فيه غير أهله«.

وقال سعيد بن عبدالعزيز: »ولي األوزاعي القضاء ليزيد بن الوليد، فجلس مجلسًا ثم 
استعفى فأعفي«.

وكان يقول: »عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال«.

اإلمام الذي خرجت أهل الملل في جنازته..

رأيت  من  فأول  خرجت  األوزاعي  بوفاة  الضجة  سمعت  لما  المنذر:  بن  سالم  قال 
نصرانيا قد ذر على رأسه الرماد فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك.

قال: »وخرجنا في جنازته أربعة أمم فحمله المسلمون، وخرجت اليهود في ناحية، 
والنصارى في ناحية، والقبط في ناحية«.

 ينظر سير أعالم النبالء للذهبي .

* * *
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ض صرح المكتبات بالعوالم الإسلامية ُّ تَقَو

أبو شذا محمود النحال

الحمد لله وحده، وبعد:

ض صرح المكتبات العلميَّة  َرٌة، والذي يظهر لي أن بداية تقوُّ فإن اإلحاطة بذلك ُمتعذِّ
 ، يَّة يبدأ بالسنوات األخيرة من حياة أبي حاتم بن ِحبَّاَن الُبْستِيِّ وُفْقدان ُأمهات األصول الخطِّ
وهذه الفترُة من أعصب الفترات العلمية التي تراجعت فيها الحياُة العلميَُّة، وكان لها أثٌر 

. عظيم على األجيال القادمة كالحاكم النَّْيَسابوِريِّ وتلميِذه الَبْيهِقيِّ

اَرُقْطنِيُّ كُتَب أبي حاتٍم الُبْستِيِّ إجازة ُمكاَتبًة، وما أغرب ثناء  ل الدَّ فما أعجب أن يتحمَّ
الكتاُب بمسموٍع  الكبرى«، وقوَله: »وليَس هذا  النسائي  النيسابوري على »سنن  الحاكم 

عندنا«، ونقَله لكالم ابن حبان بصيغة التَّمريض دوَن تصريٍح.

سنواٍت  َة  مكَّ في  واستقرَّ  عًة،  موسَّ رحلًة  المشرق  إلى  رحل  الذي  البيهقي  وتلميُذه 
ثين ِمن المشِرق  ة ملتقى المحدِّ طويلًة إبَّان الِمْحنَة التي حلَّت باألشاعرة في نيسابوَر - ومكَّ
ُة  والمغِرب - لم يجد شيًخا يتَّصُل سماُعه بـ »سنِن النَّسائي«، و»سنِن ابن ماجه«، وهما َتتِمَّ

ِعْقد الكُتب الستَِّة!

بالبالد  حلَّت  كبيرًة  كارثًة  أن  يشُعر  ِحبَّان؛  ابن  وفاِة  بعد  األصوِل  الختفاء  والمتابُِع 
اإلسالمية، واستولى عليها أهُل الفساِد، كما ُيْفَهم »تذكرة أسماء كتب ابن حبان« لمسعوٍد 
»الجامع  خاتمة  في  الخطيُب  وساقها  البغدادي،  الخطيِب  إلى  أرسلها  التي  ْجِزيِّ  السِّ

. ألخالق الراوي«، وهذه التذكرة عليها التعويُل في ترجمة أبي حاتم بن ِحبَّان الُبْستِيِّ

ب الخطيُب بقوله: »سأْلُت مسعوَد بن ناصر، فقلت له: أُكلُّ هذه الكتب موجودٌة  وعقَّ
الَحقير.  اليسيُر والنَّْزُر  الشيُء  إنما يوجد منها  ببالِدكم؟ فقال: ال،  عندكم ومقدوٌر عليها 
قال: وقد كان أبو حاتم بن ِحبَّان َسبَّل كُتَبه ووَقَفها وجمَعها في داٍر َرَسمها بها فكان السبُب 
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في ذهابها مع تطاول الزمان ضعَف أمِر السلطاِن واستيالء ذوي الَعَبِث والفساِد على أهل 
تلك البالِد...

العلِم  أهُل  فيها  ويتناَفَس  النَّْسُخ،  بها  يكُثر  أن  يجب  كان  الجليلِة  الكتِب  هذه  ومثُل 
ويكتبوها ألنفسهم، ويخلِّدوها أحراَزهم، وال أحسب المانع من ذلك إال قلَة معرفِة أهل 
به. والله  فيه، ورغبَتهم عنه، وعدَم بصيرتهم  العلم وفضله، وزهَدهم  البالد لمحلِّ  تلك 

أعلم«.

الحديث  طائفة  ولساُن  وطبيُبها  الصنعة  هذه  فيلسوف  المديني  بن  عليِّ  كُتُب  أما 
نقف  ولم  انقرضت  قد  الكتب  البغدادي: »وجميع هذه  الخطيب  عنها  فيقول  وخطيُبها، 
انقراِضها َذهاَب علوٍم  على شيء منها إال على أربعة أو خمسة حسُب، ولَعْمري إن في 

ٍة وانقطاَع فوائَد ضخمٍة...«. جمَّ

الحقيقة  المأساة  البغدادي، ولمعرفة  بنهاية حياة الخطيب  د األمُر  يتجدَّ ثم بعد ذلك 
راجع »جزء فيه تسميُة ما ورد به الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيُب البغداديُّ 
؛  ، األندلسيِّ ِدمْشَق من الكُتِب ِمْن ِرَواَيتِه…«: منسوٌب لمحمد بن أحمد بن محمد المالكيِّ

لتقف على الكتب التي وَرَد بها الخطيب ِدَمْشَق وُفِقَدت عبر العصور.

ل ه  البغداديِّ الذي وقَعْت  ثم بنهاية عصِر األمير أبي نصر بن ماكوال تلميِذ الخطيِب 
اِق البخاريِّ وِسم اعه،  نسختان من »التاريخ الكبير« للبخاري، بمقابلة ُمَسبِِّح بِن سعيٍد ورَّ
إحداهم ا عتيقة عاَرض بها ُمَسبِّح بن سعيد الوراق، وكتب خطه بالمعارضة بها في صفر 

سنة ثم انين وم ائتين.

الفرات  ابن  وخطوط  ُغنْجار،  مصنفه  بخط  بخارى«  »تاريخ  من  نسخة  له  ووقعت 
-وخطُّه حجة في النقل- وخطوط أبي عبد الله الّصوري، وغيره.

اظ  ثم بنهاية عصر أبي بكر بن ُنْقطَة البغدادي والذي وقف على األمات بخطوط الُحفَّ
، وعبد  ، ومحمد بن طاهٍر المقدسيِّ مثل: أبي ُنَعْيٍم األصَبهاني، وُمْؤَتمن بن أحمد الساِجيِّ
، وأبي طاهر أحمد بن  اَلِميِّ ، وأبي الفضل محمد بن ناِصٍر السَّ َمْرَقنِْديِّ الله بن أحمَد السَّ
َلِفي، وأبي العالِء الحسِن بن أحمَد العطَّار الهَمذاني، وأبي محمد عبِد الله بن  محمد السِّ
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وأبي   ، َمْشِقيِّ الدِّ عساكر  بن  الحسن  بن  عليِّ  القاسِم  وأبي   ، النحويِّ اب  الخشَّ بن  أحمد 
، وأبي عامر  ْمعانيِّ موسى محمد بن ُعمر األصبهاني، وأبي سعد عبِد الكريِم بن محمد السَّ

. محمد بن سعدون العبَدِريِّ

من  الطبراني  الحافظ  أصُل  لديه  ِدحيَة  ابُن  وكان  الكلبيِّ  ِدحيَة  ابن  عصر  بنهاية  ثم 
»المعجم الكبير« المسموع على الطبرانيِّ في الُبْستان، وكذلك أصل ابن فادشاه، والحافظ 
الضياء المقدسي في رحلته إلى أصبهاَن وَقَف على أصل ابن فادشاه، كتب بعضهم عليه: 

. أنه اشتراه من تركة ابن الجميل يعني ابن ِدْحَية الكلبيِّ

َهْيلي من  وعنده أصل حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر من »التمهيد«، وأصل السُّ
ْوض األُُنف« كما صرح بذلك ابن ِدْحَيَة في قيد مقابلته المدون على نسخِة األوقاِف  »الرَّ

ْوض«. الِمصرية من »الرَّ

ث الَجَمال  يائية بصالحية دمشق؛ فحدَّ ثم بالنكبة التي حصلت بمدرسة الحديث الضِّ
يقال:  الحديثية، حتى  الدنيا واألجزاء  بها كتب  المدرسَة كان  »أن هذه  الهادي:  ابن عبد 
إنه كان فيها خُط األئمة األربعة، ويقال أيًضا: كان فيها اإلنجيل، وكانت مضبوطة الحال 
أيام خزنتها بني المحب«. انتهى. وال تنخرم رواية الجمال بأن الترمذي كان ضريًرا، ألنه 

أصبح ضريًرا بَأِخَرٍة.

وذكر اليونيني في »ذيل مرآة الزمان«: شروَع التتاِر في َنْهب جبِل الصالحية، وخروَجهم 
َردُّوهم  ثم  بالِحجارة،  فَرَمْوهم  جماعُتها  فيها  وكان  المقدسي،  الدين  ضياء  مدرسة  إلى 
عن أنفسهم، ثم إنهم َعَجزوا فخرجوا فدخلوها وَنَهبوها، وكسروا ِخزانَة الكتب وبذروا 

بعضها.

وبعد أن ذَكر حادثة غزو قازان لدمشَق والجبِل، وما فعلوه بالعمرية والضيائية، قال: 
ع الناُس من شرائها، بل كانوا يتزايدون فيها، مع  وبيعت كتُب المسلمين بِدمشق، ولم يتورَّ
علمهم أنها َوْقٌف، أو أنها مْلُك الَغْيِر، فكان الرجُل إذا مرَّ بسوق الكتِب وجد كتب الحافِظ 

، وكُتَب الحافِظ ضياء الدين، واألوقاف التي كانت في مدرسته... عبد الغنيِّ

ث به ابُن طولون عن انفراط ِعْقِد المكتبة عندما صارت إلى القاضي ابِن ُزَرْيٍق،  وما حدَّ
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وطمع الناس فيها، ثم لما جاء تيمور لنك وذهب زاد انفراط حالِها، ثم جاء ابُن َحَجر فأخذ 
... منها أحمااًل، ثم الشمس ابُن ناصر الدين، ثم الحافُظ القطُب الَخيِضريُّ

ثم بنهاية حياة الحافظ عالء الدين ُمْغلطاي الذي اجتمع لديه من الكتب ما ال يدخل 
تحت الحصر، ولن أطيَل بذكرها.

َمْشِقيِّ الذي كان يمتلُك نسخًة من »اإلكمال« البن  ثم بنهاية حياة ابن ناصر الدين الدِّ
، وأخرى هي  اَلِميِّ السَّ ابن ناصر  َمْسَلمة أحِد أصحاِب  ث يحيى بن  ماكواَل بخط المحدِّ

َحها ثالث مرات. َهبِيِّ وتصفَّ التي كانت عند الحافِظ الذَّ

ونسخًة من »الكنى« البن منده: بخط أبي سعٍد عبِد الرحمن بن ُعمر بن عبد الله بن 
أحمد بن ممجة، سمعها أبو سعٍد من مؤلِفه، وُقِرئ على أبي سعٍد المذكور، وأبي عليٍّ 

الحداِد، وابنه أبي نعيم ُعبيد الله بن الحداد، وأبي بكر الباطرقاني وغيرهم.

. ونسخَة »التاريخ الكبير« للبخاريِّ بخط الحافظ أبي النَّْرِسيِّ

ونسخَة »تاريخ علماء مصر« بخط الحافِظ أبي القاسِم بِن عساكَر وسماعه على الحافظ 
ْفُتواني األصبهانيِّ وعليه خطه. أبي بكر محمد بن أبي نصر اللَّ

« ُقِرئْت على الَحَموي في سنة إحدى وسبعين وثالث مائة،  ونسخَة »صحيح البخاريِّ
. وُقِرئت كلها في سنة ثمان وسبعين وَقْبَلها على أبي بكٍر محمِد بن َحمٍّ كالهما عن الَفَرْبِريِّ

كتب  خزانة  على  واالستيالء  الَعْسَقاَلنِيِّ  َحَجٍر  ابن  اظ  الحفُّ خاتمة  عصر  بنهاية  ثم 
بهذه  وكان  مثُلها،  الشاِم  وال  ِمصَر  بديار  ُيعَرف  ال  وكان  بالقاهرة،  الَمْحُمودية  المدرسة 

، وكانت من أحسن مدارس مصر. الخزانِة كُتُب اإلسالم من كل َفنٍّ

وكان تعداُدها أربعَة آالف مجلدًة من أنَفِس الكتب، جمعها القاضي برهان الدين ابن 
جماعة ُطوَل عُمِره، فقد كان ُمْغَرًما باقتناء الُكُتِب النفيسة بخطوط مصنفيها وغيرهم مما 
لم يتهيَّْأ لغيره، ولما مات اشتراها األميُر محموٌد من تركة ولده ووقفها، وشرط أن ال يخرج 

منها شيء من المدرسة.

ولنفاسة ُكُتبِها، َرِغَب الحافُظ ابن حجر في مباشرتها بنفسه، وعمل لها فهرسًتا على 
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الحروف في أسماء التصانيف ونحوها، وآخر على الفنون.

وُرغم كوِن السطو على تراِث القاهرِة كان في سنة )923هـ( حيث أَخَذ ابُن ُعْثمان 
من  ذلك  وغير  ْرَغتمشية،  والصُّ ة  ِديَّ والُمَؤيَّ ِة  المحموديَّ المدرسِة  في  التي  النفيسة  الكتَب 
المدارس التي فيها الكتب النفيسة، وحملها إلى مملكته بالُقْسَطنْطِينية إال أن القاهرة حتى 

سنة )1100هـ( كانت تذخر بنفائِس الكُتب وعجائِب الذخائر التي ُسِلَبْت الحًقا.

الحياَة  التي ترصد  الَوَفائيُّ )1086هـ( صاحب »المشيخة«  فهذا أحمُد بن العجمي 
العلمية بالقاهرة ال سيما األزهر ال سيما ازدهار علم الحديث في هذه الفترة مكتبُته يوجد 
الَمَهَرة«  الِخَيرة  أبي شيبة« نور عثمانية، و»إتحاف  ابن  العديد منها في تركيا كـ »مصنف 
بخط  الله  جار  أجزاء  وبعض  األزهرية،  بالمكتبة  وبقيَُّتها  اللِه،  بجار  الُبوصيري  نسخة 
المصنف لم ُتعَتمْد بالمطبوع، والمعتمد أجزاء من نسخة مختصرة غير مسندة، و»النَّْفِح 

ِذّي« مبيضة ابن سيد الناس، ال له لي. الشَّ

ٌة في  و»حاشية الوفائي« على »تدريب الراوي« للسيوطي فيها فوائُد ونقوٌل غريبة َجمَّ
الهواِمِش وظهور األوراق، منها:

ْمياطِي. زة بخط الدِّ ُنُقوٌل عن نسخة من »مقدمة علوم الحديث« البن الصالح ُمَطرَّ

وعن »الُمْسَتْخَرج على ُمْستدرِك الحاكم« للعراقِي، النسخة التي بخط مصنِِّفه العراقي.

الدمشقي حول  الدين  ناصِر  َرر« البن  الدُّ »ُعقوِد  لـ  ل  المطوَّ الشرح  وَنْقٌل محرر من 
في  الحاكم  تساهل  في  الدين  ناصِر  ابِن  رأي  على  ويشتمل  الصحيِح،  الحديِث  أقساِم 

التصحيح بـ »كتاب المستدرك«.

ابن  تاريخ  »مختصر  وعن   ، الَبرِّ عبد  البن  االستيعاب«  على  َفْتُحون  ابن  »ذيِل  وعن 
. َهبِيِّ ْمِس الذَّ عساكر« بخط مختصره الشَّ

وُضبوٌط عن نسخٍة صحيحٍة من »صحاح الجوهري« مقاَبلٍة بخطِّه.

وَنْقٌل لرسالة السيوطي »التنقيح في مسألة التصحيح« كاملًة دون إخالٍل بشيء منها، 
وهي رسالٌة ماتعة في توجيه كالم ابِن الصالِح بأن باَب التصحيِح انسدَّ في هذه األزمان
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وهي ِمْن آِخِر ما كتبه السيوطي قبل مرض وفاته بقليل.

ُعوِد بن يحيى الشهاوي المصري الحنفي الفقيه المفيد  وهذا العالمة يحيى بن أبي السُّ
)ت1092هـ(.

االطِّالِع.  وَسَعِة  الكُتِب  معرفة  فى  خصوًصا  زمانه  فى  الحنفية  علماِء  أكابِر  من  كان 
وكانت ُتْعَرض عليه كتٌب ُمنَْخِرمُة األوائل ال يعرفها أحد من أقرانه، فبمجرد وقوفه عليها 

ٍد وال َنَظٍر. يعرفها بسرعٍة ِمْن َغْيِر تردُّ

من  َلْيمانِيَّة  السُّ المكتبة  في  محفوظٌة  نسخٌة  العالمة  هذا  َتَملُّكات  من  لي  راق  ومما 
»لسان الَعَرب« البن َمنُْظور بخط أبي الَفْضِل األعرج رئيس الُكتَّاب بِمْصَر، وهو محمد 
األعرُج  الَفْضل  أبو  ومرُجعهم  ورئيُسهم  ورأُسهم  الُكتَّاب  أستاُذ  الدين،  الصالح  الشيخ 
، أحُد أعياِن الُكتَّاب والَكَتَبِة من بالقاهرة، وكان قد جمع من المصاحف  القاِهِريُّ الشافِِعيُّ
المعتمدة، رسًما وكتابًة وتحريًرا، ومن تحف األدبيات والنفائس، ومن آالت الكتابة شيًئا 

كثيًرا، غالبها من َكْسبِه في الكتب وكتاَبِة َيِده.

ومما يدعم رواية أن الشاه سليم الُعْثماني قد حمل ثالثَة ُسُفٍن من مكتبة األزهر، َغِرقت 
إحداها أمام شواطئ اإلسكندريِة، ووصلت األُْخَريان مملوءَتْين بالمخطوطات إلى تركيا: 
عصِر  نهايِة  في  مكتبته  أوقف  الذي  المالكيِّ  األبشادي  علي  مجموعة  من  الكثيِر  وجوُد 
المماليك على ِرواِق الريافة بالجامِع األزهِر، فهذه نسخُة النَُّوْيري من »صحيح البخاري« 

ماع بالقاهرِة. محفوظٌة في كوبريلي، وهذه النُّسخُة هي عمدُة السَّ

ومن المخطوطات التي وقفها األبشادي على رواق الريافة ووجدت في تركيا: »التحفة 
المرضية« في راغب باشا، و»شرح التبصرة« في ال ال إسماعيل، و»مختصر المنتهى« في 

مسيح باشا.

بل وقفت في مكتبات بالد فارَس على َمخطوطات عليها َتَملُُّك األبشادي، وكذا في 
مجموعِة األمير َزْيدان التي َنَهَبها القراصنُة األسبان.

خ الَجَبرتي، ففي أثناء تعداِد الَجبرتي للكثير من أسماِء الكتِب الُمَصنَّفة  ثم عصر المؤرِّ
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في التواريخ أثناء خطبة »العجائب« قال: »هذه صارت أسماًء من غير مسميات، فإنا لم 
تة بقيت ببعض خزائن كتب األوقاف بالمدارس مما  َنَر من ذلك كله إال بعَض أجزاٍء ُمدشَّ
تداولته أيدي الصحافين، وباعها الَقَومة والمباشرين، وُنِقَلت إلى بالد المغرب والسودان، 

ثم َذَهبت بقايا البقايا في الفتن والحروب، وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بالدهم«.

وذكر من الكتب المؤلفة في التاريخ كتاب البدر العيني الذي يقع في ستين جزًءا، وأنه 
وقف على أجزاء منه بخط مؤلفه.

التي كانت بخط العيني ُوِجَدت في وقفية األبشادي المالكي  التاريخ  قلت: ونسخة 
الذي أوقف كتبه على رواق الريافة بالجامِع األزهِر وفي الوقفية النص على عدة مجلدات 

بخط مؤلفه البدر العيني.

العيني  بخط  منها  جزًءا  عشر  خمسة  من  أكثر  على  فوقفت  النسخة  هذه  تتبعُت  وقد 
غالبها يحَتِفظ بها متحف أحمد الثالث بإسطنبول، وبعضها في مكتبة سليم آغا.

ومجموعة مراكش التي تعود لألمير َزْيدان تؤيد رواية الَجَبْرتي بأن بعض مخطوطات 
القاهرة ُنِقَلت للمغرِب، فالكثير من المجموعة مخطوطاٌت تعود لمجموعات القاهرة.

وأذكر َطَرًفا ليعلم ذلك، وليستدل به على باقيه:

َجْمِع  ُهواِة  مشاهيِر  من  جمهرٍة  وخطُّ  َتَملٌُّك  عليه  للرافعي  الشارحة«  »األمالي   
ْيُن الِعَراقي والنسخة مطرزة بتعليقاته، ولعله استفاد منها في »ُمْسَتْخَرجه«  الكتب، وهم: الزَّ

راُج ابُن الُمَلّقِن، والبدر الزركشي الشافعي. الذي صنفه على هذه »األمالي«، والسِّ

ِحبَّان«: وهي بخطِّ  الثِّقاِت البن  التابعين من  هبِيِّ لمعرفِة  الذَّ وبها »تلخيُص الحافِظ 
ِة  ِة بالقاهرِة التي لم يكن لها َمثيٌل في كافَّ َهبِيِّ وِمْن َوْقِف ِخزانِة كُتب المدرسِة المحموِديَّ الذَّ

البلداِن اإلسالميَِّة، ويدل على ذلك أن سائَر كتب الذهبي عليها َوْقِفيَّة اإلستادار.

ِخ الشاِم الحافِظ أبي القاسِم ابِن عساكَر، وهذه النسخُة  و»تبييُن َكِذِب الُمْفتِري« لمؤرِّ
ُقِرَئت على القاسم ابِن الحافِظ ابِن عساكر، وعليها تملُّك علي األبشادي المالكي.

ْبِكي وعليه تملُُّك علي األبشادي أيًضا. قاِم« للسُّ و»ِشَفاء السِّ  
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خط  وعليه  الُبْشَتِكي،  الَبْدر  الُمْكثِر  الناسخ  بخط  البشر«  تاريِخ  في  و»الُمْخَتصر   
شيخه الحافظ ابن حجر.

. و»َمشاِرُق األنواِر« للقاضي عياض، وعليه تملُّك الحافظ الرشيِد الَعطَّار الِمصريِّ

و»البديُع في علِم األصوِل« وعليه تملُُّك الَبْدِر الَعْينِيِّ صاحب »عمدة القاري«.

و»اإللماُم« البِن َدقيِق الِعيد وعليه تملُّك النَّْجِم الغيطي.

شيخ  الفارقي  القاسم  أبي  بن  محمد  ث  الُمَحدِّ بخط  للطبراني  الصغيُر«  و»المعجُم 
. ْيِن الِعراِقيِّ الزَّ

و»تهاُفُت الفالسفِة« عليه تملُّك إبراهيَم البقاِعيِّ تلميُذ الحافِظ ابِن حجر.

و»ُهدى الساري« البن َحَجٍر، وعليه قيد إجازة بخطِّ مصنفه الحافظ ابن َحَجٍر، وَتَملُّك 
النَّْجِم الَغْيطي؛ وقد آلت معظم مصنفات ابن حجر للَغْيطِي.

َيِمي. ث المصري عثمان الدِّ و»النََّسُب الكبير« البِن الَكْلبِي، وعليه تملُُّك المحدِّ

مجلدٌة ضخمة ِمْن »تكملِة الحافِظ الِعراِقيِّ لشرح ابِن سيد الناس على جامع الترمذي« 
عليها خطُّ الِعراقي، وحافلة بقيود مجالس السماع في القلعة بالقاهرة.

الشيخ  بأن  العربية«  إبراهيم عيسى في »َمْجمع اآلثار  الُة المصري  حَّ الرَّ أفاد  وأخيًرا: 
البحث والتدقيق وجد أن  وملي فلم يجد فيها شيًئا، وبعد  الرُّ خليل المقدسي قصد بالد 

خزائنها تشتََّتْت وتبددت؛ ألنه كان تردد عليها من قبُل وزارها خمس مرات..

وأما ما رآه في بالد األناضول: مكتبتان في ُقونَِية، وهما: مكتبة جالِل الدين الرومي، 
ومكتبة ابن َقَرَمان؛ فيهما كتب نادرة الوجود.

في  الكبرى  الملوك  كخزائن  وهي  بك،  يوسف  مكتبة  ى:  ُتسمَّ فيها  مكتبة  وثالُث 
، وفيها كتُب الشيخ ابن عربي التي كانت ملكا له  ْدر الُقونويِّ اآلستانة، والرابعة: مكتبة الصَّ

تين. وعليها َخطُّه.. ولهذا األمر ذهب إلى ُقونيا َمرَّ

سقوط  بعد  ذلك  ولعل  وتفرقت،  ُفِقَدت  بتركيا  الخاصة  المخطوطات  من  والكثيُر 
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دولتهم، أو ألنها كانت بيد أناس ال يقيمون للعلم وزًنا على حد تعبير السيد عيسى، أو 
الخليل المقدسي.

وقد وقفُت في مكتبة دبلن على العديد من هذه المفقودات كشهيد علي، وآيا ُصوْفَيا، 
وبايزيد

أحُد  ْرَواني  الشَّ ُرْسُتم  بن  بكِر  أبي  تملُّك  عليها  التي  المخطوطات  من  ا  جدًّ والكثير 
رجاالِت الدولة العثمانية فيما قاله صاِحُب »الهدية« يوجد بدبلن وغيرها.

هذا والله أعلم.

* * *
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ية في الإجازة العلمية العراقية بو المعاني التر

أ. د. عبد الحكيم بن محمد األنيس

تحتوي اإلجازاُت العلميُة التي كانت ُتمنَُح للطالب بعد فراغهم من دراسة المنهج 
ُرقي  على  سين  المدرِّ العلماء  حرَص  تكشُف  رائعٍة  تربويٍة  معاٍن  على  ر  الُمقرَّ العلمي 
التي تمنحها  الشهادات  تتميُز عن  حال طالبهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وهي بهذا 

الجامعاُت اليوم، إذ هي تخلو من هذه المعاني تماًما.

التكريتي  داود  السيد  شيخنا  شيخ  إجازة  ِمْن  فقرات  أعرَض  أن  ا  جدًّ المفيد  ومن 
سنة  )المتوفى  التكريتي  َبان  الدَّ عبدالكريم  الشيخ  لشيخنا  1360هـ(  سنة  )المتوفى 

1413هـ(، )وتاريخها سنة 1354هـ(، يظهر فيها هذا الذي أقوله:

* * *

- يذُكُر الشيُخ المجيُز المجاَز أوالً أنه الزمه وقرأ عليه، ثم يقول:

ق لدّي أنه من الفضِل على جانٍب عظيٍم، وأنه حقيٌق أَلْن ُتْدِخَلُه الطلبُة في ِسْلِك  »فتحقَّ
آباِء التعليم، فعاهدُتُه على:

التوبِة الخالصِة.

ِه وعلنِه. وعلى دواِم ذكرِه تعالى بظاهرِه وباطنِه، وسرِّ

الله، وأن محمدًا رسول  إله إال  القياِم بقواعِد اإلسالِم الخمِس: شهادة أن ال  وعلى 
الله، وإقاِم الصالة، وإيتاِء الزكاة، وصوِم رمضان، وحجِّ البيت إن استطاَع إليه سبياًل.

وأْن ُيبالَِغ بالقياِم بحقوِق المسلمين، سيما جاُره، وقريُبه.

وأْن يكوَن من األخالِق الكريمِة في المحلِّ األعلى، ومن األفعاِل الحميدِة بالمكاِن 
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األسنى، في إطعاِم الطعاِم، وصلِة األرحاِم، وإفشاِء السالم.

وأْن ال يراُه موالُه حيُث نهاه، وال يفقَدُه حيُث أمَره.

وأْن ال يخلو ِمْن تدريِس علوِم الدين، ِمَن التفسيِر، والحديِث، وُكُتِب مذاهِب األئمِة 
المجتهدين، رضواُن اللِه تعالى عليهم أجمعين”.

* * *

- وبعد سوِق األسانيِد المتصلِة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى ربِّ العزة 
والجالل سبحانه –وهي ميزٌة أخرى تخلو منها الشهاداُت الجامعيُة - يقوُل الشيُخ المجيُز 
والنصح  واإلفتاء  التدريس  عالم  إلى  الدخول  أبواب  على  وهو  المجاَز  الطالَب  موصيًا 

واإلرشاد:

»وأوصيه ونفسي المذنبَة بتقوى اللِه تعالى في السرِّ والعلن، ودواِم مراقبِة الله تعالى 
واستئذانِه في كلِّ ما َيقِصُد فعَله مّما ظهَر أو بطن؛ لنخرَج بذلك عن هوى النفس، فإنَّ ما 

ُأتي به عن هوى ليس فيه استفادة، وإْن كان في صورِة الطاعِة والعبادة.

باطاًل، وقوُله في  ه  إلينا، ولو كان ردُّ الخطَأ  هنا وردَّ علينا ونَسَب  َمْن سفَّ وأْن نساِمَح 
ذلك عاطاًل.

وأْن ال نتوهَم أّن أحدًا ُدوننا في العلم.

نا والظلم. وأْن ال ننسَب أحدًا إلى التقصير في حقِّ

وأْن ندعو لـَِمْن آذانا بظهر الغيب، ونجعَل دعاَءنا له نظيَر اإلحسان إلى الـُمسيء، إْن 
لم نشاهْد إساءَة الـُمسيء إحسانًا، وإْن شاَهْدناها إحسانًا وَنَسْبنا إلى أنفِسنا العيَب، نجعْل 
دعاَءنا له في مقابلِة اإلحساِن بال ريب، إال إْن كاَن ما قاله كفرًا، فنتبرأ عنه، ونستعيذ بالله 

تعالى منه.

النبيِّ  اللِه تعالى ما أمكَن، واالستغفاِر، والصالِة والسالِم على  وأْن نداوَم على ذكِر 
الـُمصطفى الـُمختار.
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شرعيٌة،  فائدٌة  فيه  علٍم  وكلِّ  النبويِة،  األحاديِث  وُكُتِب  التفاسيِر،  بُكتِب  واالشتغاِل 
ومنفعٌة دينيٌة.

وأن نواظَب على ذكِر هاذِم اللذات؛ لتزهَد أنفُسنا في ما ال ُبدَّ له من الفوات.

وأْن نحترَم علماَء الدين، ونخفَض الَجناَح للطلبة والمستفيدين، وننزلـَهم في الحنوِّ 
عليهم منزلَة البنين عند الهفوة، وال يكون فينا عليهم ما للُمعلمين من القسوة.

وأْن نخدَم الفقراَء والمساكين، وأْن نتواضَع لهم ونستكين.

ونخلَص للِه تعالى في كلِّ ذلك النية، وُنحسَن فيه السريرَة والطوية.

وأْن يبذَل جهَدُه قراءة، وإقراًء، ووعظًا في مخالفة الشهوات.

وأْن ال ينساني ووالدّي ومشايخي ِمَن الدعوات.

الفراديس  أعلى  في  وجَعَل  مراقَدهم،  تعالى  اللُه  ر  نوَّ  - مشايخي  أكثُر  كان  وقد 
قًا بكلِّ  م ذكُره - ُسِقَي بصيِّب الرحمة قبُره - ُمتخلِّقًا وُمتحقِّ مقاعَدهم - خصوصًا المتقدِّ

ذلك، وُيلِزُمه َمْن ُيالزُمُه ِمْن كلِّ طالٍب وسالك«.

يطول  خالدة،  ووصايا  رائدة،  توجيهات  على  تحتوي  الفقرات  هذه  من  فقرة  وكل 
شرُحها واستكناُه أبعادها، فهي منهٌج علمي وعملي رفيع المستوى.

* * *

- ثم يختم الشيُخ اإلجازة بهذا االستغفار والدعاء، وفيه معاٍن مقصودٌة في هذا السياق 
أيضًا فيقول:

النَّسبية والحسبية، وإلخوتي وأخواتي  اللَه العظيَم لي وآلبائي وأمهاتي  »ثم أستغفُر 
لبية والقلبية. الطينية والدينية، وألوالدي الصُّ

وأسأُل الله تعالى أْن يحفظنا ِمْن كلِّ ما َيشغلنا عنه، أو َيبّعدنا منه، وأْن يتولى أموَرنا، 
ويشرَح بأنواِر معارفِه صدوَرنا.
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ويجعَل هذه األيدي متصلًة بحبله المتين الذي ال ينقطع، محصنًة بحصنه الحصين 
الذي ال ينصدع، وأْن يوفَقنا لنفع المسلمين، ويزيَدنا نشرًا للعلم بزيادة اآلخذين، ويرزَقنا 
قربِه  باَب  لنا  ويفتَح  وذرياتِنا،  أوالِدنا  قسمي  في  ويبارَك  ونياتِنا،  أعمالِنا  في  اإلخالَص 

األسنى، ويختَم لنا وسائِر المؤمنين بالُحسنى.

وصلى اللُه على َمْن بِه ُختِمت النُّبوة، وعلى آلِه وصحبِه ذوي الفضل والُفتوة، وبارَك 
وسلََّم ما حـُِمَد اللُه تعالى في الـُمْفَتتح والـُمْخَتتم«.

* * *

سنة  )وتاريخها  َبان  الدَّ لشيخنا  البدري  عبدالوهاب  الشيخ  إجازة  ُختمت  وقد   -
1353هـ( بهذا الدعاء، وهو جديٌر بالتأّمِل في ألفاظه ومعانيه:

ينقطع، محّصنًة بحصنك  الذي ال  المتين  »اللهم اجعْل هذه األيادي متصلًة بحبلك 
بالقول  آمنوا  الذين  الله  )يثبت  إليك  بًا  ُمقرِّ العهَد  الذي ال ينصدع، واجعل هذا  الحصين 

الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة(.

لنفع  ووفِّقنا  والبدعة،  الضالل  عن  ْدنا  وبعِّ نة،  والسُّ الكتاب  على  اجمعنا  اللهم 
ْر لنا الزيادَة في نشِر العلِم بزيادِة اآلخذين، من الفضالِء والنُّجباِء والعلماء  المسلمين، ويسِّ
اللُه  الوكيل، وصلى  اللُه ونعَم  الرحيُم، وحسبنا  الرؤوُف  الكريُم،  الجواُد  العاملين، إنك 

على سيدنا محمٍد وآله وصحبه وسلم تسليمًا«.

* * *

َبان ♫ نصَّ إجازٍة ِمْن مجموع إجازتي شيخيه،  وقد صاغ الشيُخ عبدالكريم الدَّ
كان يكتبها بخطه لمن يجيزه من طالبه، وفيها قدٌر من هذه الوصايا كذلك، ويختمها بهذا 

الدعاء:

»اللهم اجعْل هذه السلسلة متصلًة بحبلك المتين الذي ال ينقطع، محّصنًة بحصنك 
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بالقول  آمنوا  الذين  الله  )يثبت  إليك  بًا  ُمقرِّ العهَد  الذي ال ينصدع، واجعل هذا  الحصين 
الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة(.

لنفِع  ووفِّقنا  والبدعة،  الضالِل  عن  ْدنا  وبعِّ نة،  والسُّ الكتاب  على  اجمعنا  اللهم 
ونعَم  اللُه  وحسبنا  الرحيُم،  والربُّ  الكريُم،  الجواُد  إنك  الدين،  علوم  ونشِر  المسلمين، 
الوكيل، وصلى اللُه على سيِّدنا محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن 

الحمد لله ربِّ العالمين«.

* * *

- ومرَّ معنا في مقاٍل سابٍق)1( ذكُر األشعار التي كان يكتُبها لطالبه، وفيها من الوصايا 
وربِط القلوب بربِّها ما نحن بأمسِّ الحاجة إليه.

رحم اللُه علماَء اإلسالم، وجزاهم عن العلم والدين خيَر الجزاء.

* * *

)1( هو: »طرر الشيخ عبدالكريم الدبان التكريتي« منشور في هذه الشبكة بتاريخ 2017/7/12م.
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الدليل إلى كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمن

عبد الله الراشدي

كتاب »تاريخ األدب العربي« لصاحبه كارل بروكلمن هو من أمهات كتب المستشرقين، 
ووصفه عبد الرحمن بدوي بأنه »المرجع األساسي والوحيد في كل ما يتعلق بالمخطوطات 

العربية وأماكن وجودها«.

واسم الكتاب باأللماني مع اسم الناشر وسنين الطبع أدناه:

Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur, 
Zweite den Supplementbändenangepaßte Auflage. Leiden, E.J. 

Brill, 1943–49. 2 v. Supplementbänden. Leiden, 1937–42.3 v

وفي هذه المقالة سأشرح طريقة االستفادة من هذا الكتاب، إذ قد يكون التعامل مع 
هذا الكتاب صعبا لدى بعض الباحثين لعدة أسباب، أولها: أن الكتاب باللغة األلمانية، 
قديمة  فهارس  منها  كثير  أخرى،  مصادر  إلى  واإلحاالت  االختصارات  كثرة  وثانيها: 

وبلغات متعددة.

أرى  ما زلت  لكن  اإلنكليزية،  إلى  العربية، ومؤخرا  إلى  بروكلمن  كتاب  ترجم  وقد 
االعتماد على النسخة األصلية األلمانية، ألن الكثير من فهارس المكتبات تشير إلى كتاب 
األقل  على  أو  األلمانية  اللغة  لتعلم  جيدة  طريقة  تكون  قد  أنها  كما  األلماني،  بروكلمن 

اإللمام بها.

تعريف بالكتاب:

الكتاب في وضعه النهائي مؤلف من خمسة مجلدات، مجلدين رئيسيين وثالثة مالحق:

المجلد األول: وُيرمز له بحرف: GAL I ،أو: G I ، وهذا المجلد منقسم إلى قسمين:
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عليه . 1 الله  صلى  النبي  وظهور  الجاهلية،  فترة  األول:  المجلد  من  األول  الجزء 
وسلم إلى العهد األموي.

سقوط . 2 إلى  الهجري  الثاني  القرن  بدايات  من  األول:  المجلد  من  الثاني  الجزء 
بغداد بيد المغول سنة 656 هـ.

.G II :أو، GAL II :المجلد الثاني: وُيرمز له بـ

من فترة العهد المغولي إلى بدايات العصر الحديث وتحديدا إلى سنة 1900 م.

.S I :1 ، أو.Brock.S :المحلق األول: وُيرمز له بـ

وهذا ملحق للجزء األول والثاني من المجلد األول.

.S II :1 ، أو.Brock.S :المحلق الثاني: وُيرمز له بـ

وهذا ملحق للمجلد الثاني، ويضم كذلك فهرسا لألعالم الذين لم يتحدد زمانهم وال 
مكانهم.

المحلق الثالث: وعنوانه باأللماني Dritter Supplementband ، وال أظن أن له 
اختصارا كباقي األجزاء.

وهذا الملحق مخصص لألدب العربي الحديث إلى فترة الحرب العامة الثانية، وفيه 
تصحيحات وتعليقات على المجلدين األولين والمالحق.

واألصل والمالحق يشير كالهما إلى اآلخر، وال بد من الرجوع إليهما معًا في أغلب 
الحاالت، وكان األولى على بروكلمن أن يعيد طباعة الجزئين األولين وإدماج المالحق 

ضمنها، لكن بسبب خالفات مع الناشر اضطر بروكلمن إلى طبع المالحق منفردة.

وتاريخ  المصنف  اسم  بذكر  يبدأ  وفيه  مصنف،  لكل  مدخل  على  يحتوي  والكتاب 
والدته ووفاته بالهجري والميالدي مع نبذة عن المصنف والفنون التي تخصص فيها.

والمخطوط،  منها  المطبوع  ذكر  مع  المصنف  آثار  يذكر  أصغر،  وبخط  ذلك،  وبعد 
وتأتي أسماء الكتب مرقمة باألرقام العربية، وعنوان الكتاب يكون بخط مائل.
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الكتاب  كان  إن  الطبع(  ومكان  الطبع  )تاريخ  الطبع  تفاصيل  إلى  بروكلمن  ويشير 
مطبوعا، أو يعطي إشارة إلى فهرس آخر إن كان الكتاب مخطوطا.

لكن يجب التنبيه إلى أن الكثير من الكتب التي كانت مخطوطة حين نشر الكتاب قد 
طبعت بعد ذلك.

وكمثال لذلك فلنأخذ المدخل الخاص بابن فرحون المالكي المتوفى 799 هـ:

ترجمة ابن فرحون المالكي )صفحة 226 من الملحق الثاني(.

الهجري  بالتاريخ  وفاته  ذكر  مع  المصنف،  اسم  هو  الكبير  بالخط  سطرين  أول 
والميالدي.

لكن هنا نواجه أول الصعوبات في الكتاب؛ ألن بروكلمن يستخدم نظامه الخاص في 
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نقل الكتابة العربية إلى الحروف الالتينية، وهذا جدول يوضح منهج بروكلمن في ذلك:

الملحق  مقدمة  بروكلمن )من  الالتينية عند  الحروف  العربية ومقابلها من  الحروف 
األول(.

اإلشكال الثاني: كثرة اختصاراته لألسماء العربية، ومنها مثال:

A. = Ahmad; ‘A. =’Ali; ‘Al. = ‘Abdullah; ‘Ar. = ‘Abdarrahman

وله اختصارات كثيرة أخرى، للمزيد راجع الصفحة xvii من الملحق األول للكتاب.

رجوعا إلى ابن فرحون، وابتداءا من الخط الناعم يذكر بروكلمن بعض المصادر التي 
اعتمد عليها، وهما في هذه الحالة السطران األوالن. ثم يذكر بالترقيم أسماء مصنفات ابن 
فرحون، وهي التي تكون بالخط المائل، ويمكن بعد التدريب قليال أن نستنتج أن أسماء 

الكتب هي:

Tabsirat al-hukkam – 1 = تبصرة الحكام.

ad-Dibag al-muhaddab –2 = الديباج المهدب.

Durar( al-gauwas –3( Durrat = درر )درة( الغواص.
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Sarh Muhtasar b. Hagib Gami al-ummahat – 4 = شرح مختصر ابن 
حاجب جامع األمهات.

وكما ذكرنا سابقا فإن بروكلمن يشير إلى سنة ومكان طبع الكتاب إن كان مطبوعا أو 
إلى فهرس آخر إن كان مطبوعا.

لكن الفهارس التي يشير إليها بروكلمن تأتي أسماؤها مختصرة أيضا، ويجب العودة 
إلى أول الكتاب لمحاولة معرفة الفهرس المقصود. مثال: بعد ذكره للكتاب الرابع البن 
فرحون، وهو شرح جامع األمهات، ذكر بروكلمن: Br. Mus. 872 ، وهي إشارة إلى 
فهرس لمخطوطات المتحف البريطاني، ولمعرفة أي فهرس بالتحديد فيجب العودة إلى 

قائمة الفهارس التي تجيء في أول الكتاب.

والفهرس  الكتاب.  أول  في  العادة  في  تجيء  بروكلمن  إليها  يشير  التي  الفهارس 
المطلوب هنا هو األول )صفحة 6 من الملحق األول(.

ابن  إلى كتاب شرح مختصر  بروكلمن لإلشارة  إليه  يشير  الذي  الفهرس  عرفنا اآلن 
الفهرس  أن  وهو  آخر،  تعقيدا  نواجه  هنا  لكن   ،)872( وهو  الرقم،  ذكر  كما  الحاجب، 
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الذي اعتمد عليه قديم وباللغة الالتينية، أعده وليم كيورتن، وتفاصيل الفهرس مع الروابط 
كاآلتي:

Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in 
Museo Britannico asservantur. 

Pars Secunda Codices Arabicos Complectens.

– Pars I. William Cureton, Codices christiani; item theologici, 
juridici, et historici Muhammadani. 

London )Museum Brittanicum( 1846.

– Pars II. William Cureton, Codices Muhammadani ; 
geographici, mathematici, philosophici, grammatici, poetici, et 
miscellanei. London )Museum Brittanicum( 1852.

– Supplement. William Cureton, Supplementum quatuor 
auctum appendicibus, cui accedunt addenda et corrigenda, necnon 
index triplex, in universum catalogum MSS. Arabicorum. 

London )Museum Brittanicum( 1871.

)وهي  البريطاني،  المتحف  في  الموجودة  »المحمدية«  للمخطوطات  هو  الفهرس 
اليوم ضمن خزانة المكتبة البريطانية(، وتأتي في قسمين وملحق. وألن الفهرس قديم فإنه 
يعتمد نظام األرقام الرومانية، وهو معقد ويشبه حساب الجمل عند العرب، وباستخدام 
موقع يحول األرقام الرومانية إلى نظام األرقام العربية يمكننا استنتاج ان الرقم 872 يتحول 

إلى الرموز DCCCLXXII في األرقام الرومانية.

الرقم موجود في ملحق فهرس كيورتن، ويضم عدة عناوين،  أن هذا  بعد هذا نجد 
وآخرها المخطوط الذي نبحث عنه كما في الصورة أدناه:
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بيانات مخطوط شرح جامع األمهات في فهرس كيورتن – الملحق صفحة 395.

أمثلة  فلنأخذ  بروكلمن،  كتاب  استخدام  كيفية  في  األساسيات  بعض  اآلن  عرضنا 
أخرى لزيادة الفائدة ان شاء الله.

طريقة البحث يف الكتاب:

البدء  يمكننا  بروكلمن،  كتاب  في  ما  ترجمة شخص  البحث عن  نريد  أننا  فلنفترض 
من الكتاب نفسه والبحث عن المصنف باستخدام فهارس الكتاب، لكن كتاب بروكلمن 



496

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

مرتب بترتيب يصعب فيه أحيانا إيجاد الشخص بسهولة، كما أنك يجب أن تبحث في العادة 
عن ترجمة الشخص في المجلدين األولين )وهما األصل( ومرة أخرى في المالحق.

كحالة  رضا  لعمر  المؤلفين  معجم  كتاب  على  أوال  االعتماد  هو  به  أنصح  فالذي 
)طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت في 15 مجلد(، الذي يضم تراجم مختصرة ألكثر 
المؤلفين، وفائدته هنا أن كحالة يضع إشارات إلى كتاب بروكلمن ويذكر المجلد ورقم 

الصفحة الذي ترجم فيه المؤلف، في األصل والمالحق.

في  هـ   969 المتوفى  الُسروري  شعبان  بن  مصطفى  ترجمة  هنا  المثال  سبيل  فعلى 
كتاب معجم المؤلفين:

ترجمة السروري مع المصادر في معجم المؤلفين، المجلد 12 الصفحة 256، وفي 
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آخره ذكر لترجمة المؤلف في كتاب بروكلمن. وفي آخر المصادر يذكر كحالة ما يلي: 
. 650 :s, II  ,438 :Brockelmann: g II

والمقصود هو أن بروكلمن ترجم للسروري في المجلد الثاني في الصفحة 438 ثم 
في الملحق الثاني في الصفحة 650.

وإذا ذهبنا إلى الملحق الثاني في الصفحة 650 نجد ترجمة السروري كما نرى أدناه:

ترجمة السروري في الملحق الثاني من كتاب بروكلمن، صفحة 650.

يذكرها  لم  تصانيف  يذكر  ألنه  أوال  بروكلمن،  إلى  الرجوع  من  الفائدة  نرى  وهنا 
كحالة، وألنه يفرق بين المطبوع والمخطوط. مثال: يذكر بروكلمن كتاب شرح الگلستان، 
ويذكر مكانها في خزانة المكتبة الوطنية بباريس برقم )6383(، وإذا بحثنا في موقع مكتبة 
باريس نجد المخطوط متوفر بنفس الرقم ومتاح للتحميل – للمزيد عن طريقة البحث عن 

المخطوطات في مكتبة باريس راجع هذه المقالة.

تنبيه أخير: وهو أن أرقام المخطوطات التي يذكرها بروكلمن قد ال تتطابق مع أرقامها 
يبدو أن أرقام المخطوطات قد أعيد ترقيهما، هذا ما  اليوم، والسبب فيما  المكتبات  في 

وجدته مثال في أرقام مكتبة ليدن في هولنده.

الملخص: أن كتاب بروكلمن ما زال يحوي الكثير من الفوائد للباحث، لكن يجب 
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الممارسة على استخدامه والبحث في مصادر أخرى كي تتم الفائدة.

هامش عن الترجمة العربية:

النسخ  الرجوع إلى كتاب بروكلمن بدال من  المقالة أني أفضل  ذكرت في أول هذه 
بنسخته  بروكلمن  كتاب  إلى  تشير  الفهارس  من  الكثير  وألن  األصل  ألنه  المترجمة، 
األلمانية، لكن هناك ترجمة عربية لمن يريد. فقد ذكر الزركلي أن عبد الحليم النجار شرع 
في ترجمة كتاب بروكلمن فعاجلته الوفاة قبل أن ينجزه، ثم جاء بعده رمضان عبد التواب 

فأتم الترجمة، لكن أخذ بمنهج المزج بين المجلدات األصلية والمالحق.

مصادر لالستزادة:

انظر في تاريخ حياة بروكلمن ومؤلفاته:

عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، صفحات 98 – 105، دار العلم للماليين 
)بيروت( الطبعة الثالثة، تّموز 1993 م.

ولقائمة كاملة آلثار بروكلمن راجع:

صفحات  األول،  الجزء  المستشرقين،  دراسات  من  المنتقى  المنّجد،  الدين  صالح 
3 – 41، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1955 م.

وللمزيد عن الفهارس راجع:

درية الخطيب، الفهارس العربية لكتاب تاريخ األدب العربي تأليف كارل بروكلمان 
)خمس مجلدات(، معهد التراث العلمي العربي، حلب، 1404 – 1410 هـ.

* * *



الردّ المستقيم

على ما تفعله بعض الأعاجم

يك الميم من تحر

للعلامة المحقق

أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن داود

الشافعي المقرئ الشهير بـ »ابن النجار«

)788 - 87١هـ(

يليه ملحق و

تحقيق

عبد الله بن علي السليمان آل غيهب
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، محمد بن عبد الله 
عليه وعلى آله وصحابته أتم الصالة وأزكى التسليم، أما بعد:

فهذه رسالة بعنوان »الرد المستقيم على ما تفعله بعض األعاجم من تحريك الميم« 
المقرئ  الشافعي  داود  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الله  عبد  أبي  المحقق  للعالمة 

الشهير بـ »ابن النجار« )ت871هـ(، اعتمدت في إخراجها على أصلين خطيين:

األول = )األصل(: ويقع ضمن مجموع خطي محفوظ بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
برقم )5987(، وقد شغل األوراق )89، 90/و(. ويحتوي المجموع على عدة رسائل 
وأنظام، جلها في التجويد والقراءات، لعدة مصنفين، ومما ورد فيه البن النجار: »اإلفهام، 
بين  السبعة  األئمة  معرفة مذاهب  في  الدرر،  و»نثر  باب وقف حمزة وهشام«،  في شرح 
السور«، و»رسالة في الفرق بين الضاد والظاء« = »غاية المراد في معرفة إخراج الضاد«، 

و»الرد المستقيم«، و»فصل في التكبير«.

برقم  أفندي«  »أسعد  مكتبة  به  تحتفظ  خطي  مجموع  ضمن  ويقع  )س(:   = الثاني 
)3639(، وقد شغل األوراق )13، 14(. ويحتوي المجموع على عدة رسائل وأنظام، 
جلها في التجويد والقراءات، لعدة مصنفين، ومما ورد فيه البن النجار: »الرد المستقيم«، 
بالياء  أيمة﴾  قرأ: ﴿وجعلناهم  في رجل  بالبسملة، ومسألة  االستعاذة  في وصل  ومسألة 

الخالصة...، ومسألة السكت والغنة، و»غاية المراد في معرفة إخراج الضاد«.

المصنف  مراد  يفهم  لم  وكأنه   - فيه  قال  القراء،  ألحد  تعليق  الطرة  على  ورد  وقد 
وغرضه من هذا التصنيف والله أعلم -: )المختار عند المحققين إخفاء الميم الساكنة عند 
الباء، وإظهارها عند باقي الحروف إال »الميم«، فيجب إدغامها فيها، وإلى هذا أشار في 
المقدمة بقوله: »وأخفين الميم إن تسكن بغنة...« البيت)1(. وقوله: »وأّولْي مثٍل وجنٍس 

)1( المقدمة البن الجزري، البيت )63(.
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إن سكْن...« البيت)1(. وحاصله أن إظهار الميم الساكنة عند الباء ضعيف. والله أعلم(. 
ويشير بقوله »المقدمة« إلى المقدمة الشهيرة »المقدمْه، فيما يجب على قارئ القرآن أن 

يعلمْه« البن الجزري )ت833هـ(.

وقد ختم ابن النجار جوابه بقوله: )ثم اعلم أن للميم الساكنة الواقعة قبل أحد حروف 
»بوف« أحكاًما أخر نقلها القراء  من  إخفاء  وإدغام  لكن لسنا بصدده، ألن التحقيق والعمل 
ومن  األعاجم  تستعمله  ما  رّد  قلناه:  بما  المراد   ألن  ذكره؛  أهلمنا  فلهذا  نقلناه،  ما  على 

ضاهاهم من تحريك السواكن، فإنه غير جائز، والله  أعلم(.

• أما عنوان الرسالة: فقد اختلفت فيه النسختان اختالًفا يسيًرا: ففي نسخة الظاهرية:  
»الرد المستقيم على بعض األعاجم في تحريك الميم«، وفي نسخة )س(: »الرد المستقيم 

على ما تفعله بعض األعاجم من تحريك الميم«.

ورد  ولما  العنوان،  هذا  على  وآخرها  أولها  في  نص  قد  لكونه  في )س(  ما  وقدمت 
في آخرها من تصريح بذلك حيث قال: )وسميتها: »الرّد المستقيم على ما تفعله بعض 

األعاجم من تحريك الميم« تمت. قال  في األصل الذي كتب منه هذا الفرع:

وقال  في آخر المنقول منه: »قال ذلك وكتبه : محمد  بن أحمد الشافعي الشهير بابن 
النجار كان الله له حيث يكون لنفسه، وآنس  وحشته  في رمسه، والحمد لله رب  العالمين«(.

وقد تخففت من اإلشارة إلى بعض الفروق؛ كاألدعية واأللقاب - وما شابههما -، 
في  العلم  ألهل  نصوًصا  ضمنته  ملحًقا  بها  وألحقت  ذلك.  ونحو  الصريحة،  واألغالط 

وجوب إطباق الشفتين عند اإلقالب واإلخفاء الشفوي.

كتبه: عبد الله بن علي السليمان آل غيهب

)1( السابق، البيت )50(.
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النص المحقق

وبه ثقتي

قال الشيخ اإلمام العالم العالمة المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد الشافعي المقرئ 
الشهير بابن النجار عفا الله عنه:

مسألة

اعلم أّن الميم تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم، وهي ذات غنّة، فإذا 
وقعت ساكنًة قبل أحد حروف »بوف« فقد قال الشيخ اإلمام العالمة  أبو  محمد مكي  في 
عند  ساكنة  بإظهارها  يتحفظ  أن  وجب  الميم  سكنت  »إذا  التجويد:  في  الموضوعة  كتبه 
لقائها باًء أو واًوا، أو فاًء، نحو: ﴿ڤ ڤ﴾، ﴿ڦ ڄ ڄ﴾، ﴿ڄ ڄ ڃ﴾ وما  
أشبه  ذلك، وهو كثير في القرآن)1( فال بد من بيان الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير 

أن يحدث فيها شي ء من حركة«)2(.

الباء،  قبل:  الميم  »إذا سكنت  وأبي شامة)3(:  كالجعبري   القراء  من  المحققون  وقال 
والواو، والفاء، فال بد من إظهارها عندهن ساكنًة من غير تحريك«.

»وأسكنها  عنه:  ورضي   ♫ الشاطبي  القاسم  أبي  الله  ولي  بقول  اإلشارة  وإليه 
الباقون «)4(.

وقال  األستاذ عالمة هذا الفن ومحققه أبو عمرو الداني  ♫ ورضي عنه:

)1( قوله: »وهو كثير في القرآن« ليس في )س(.
)2( الرعاية )ص232، 233(.

)3( في )س(: وغيره.
)4( يعني قوله في الشاطبية: »112 - ومن قبل همز القطع صلها لورشهم،،، وأسكنها الباقون بعُد لتكمال«. 
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»قال لي أبو الحسن بن شريح : ال بد من اإلظهار والسكون. ولفظ لي به، فأطبق شفتيه 
على الحرفين)1( إطباًقا  واحًدا«)2(.

يفعله   ما  وأما  غيره،  يجوز  ال  الذي  المقبول  المنقول)4(  الصحيح  هو  وهذا  قلُت)3(: 
القراءة به،  بعض األعاجم من تحريكها وإزعاجها في حال اإلظهار فال يجوز ذلك وال 

وإنما حملهم على ذلك جريان  الطباع عليه، وهو  مخالف لما عليه المحققون.

وإلى النهي عن هذا أشار بعض المحققين في منظومته في تجويد الفاتحة بقوله:
وللميم عند الواو أظهْر وال تكن   له  مزعًجا  بل  مظهًرا بترفق

فنهى عن اإلزعاج وهو تحريكها.

♫: »فأما الميم الساكنة نحو  وقال الشيخ اإلمام العالمة أبو الحسن  السخاوي  
الميم  إظهار   فيجب   ذلك  وشبه  ۇ﴾  ﴿ڭ  جت﴾،  يب  ﴿ىب  تعالى:  قوله 
وهو  الميم.  فيحرك  ذلك  يحسن   ال   الناس  من  »وكثير  قال:  ثم  سكونها«  وبيان  وبيانها، 

خطأ، فيجب التحفظ منه«)5(.
التفات  إلى ما  تفعله األعاجم من تحريكها، فإنه  قلُت: وإذا كان األمر كذلك)6( فال 

ليس بصواب وهو)7( خطأ.

)1( في )س(: الحرف. 
)2( انظر: اإلقناع في القراءات السبع البن الباذش )ص64(. 

)3( زيادة من )س(.
)4( ليست في )س(.

)5( انظر: جمال القراء )ص654(، والكالم متصل فيه.
)6( قوله: »اإلظهار فال يجوز...« إلى هنا؛ في )س( تقديم وتأخير واختالف عبارة: )إظهارها فغير جائز، وإنما 
الحسن   أبو  العالم  اإلمام  الشيخ  قال  المحققون.  قاله  لما  مخالف  وهو   الطباع،  جريان   ذلك  على  حملهم 
♫: »فأما الميم الساكنة نحو قوله تعالى: ﴿ىب يب جت﴾، ﴿ڭ ۇ﴾ وشبهه   السخاوي  
فيجب  إظهار  الميم وبيانها، وبيان سكونها« ثم قال: »وكثير من الناس ال  يحسن  ذلك فيحرك الميم. وهو خطأ، 

فيجب التحفظ منه«.وإلى عدم تحريكها وإزعاجها قال بعض  المحققين  في  منظومته التجويد الفاتحة:
وللميم عند الواو أظهر وال تكن  له  مزعجا  بل  مظهرا بترفق

ينهى عن انزعاجها، وهو تحريكها. قلت: وإذا كان األمر كذلك(.
)7( قوله: »ليس بصواب وهو« ليس في )س(.
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وكذلك يحركون أداة التعريف، نحو: »األرض« و»األنهار«، و»اآلخرة«)1( وما أشبه  
ذلك.

ويحركونها أيًضا عند النون في نحو: »قلنا«، و»جعلنا«، و»أرسلنا«، و»أسلنا«، وشبهه، 
باالسم  امتزاجها  لشّدة  ساكنة)2(  وشبهه  »األرض«  نحو:  في  الالم  فإن  أيًضا؛  خطأ   وهو 

الداخلة عليه، وحلولها بمنزلة جزء  منه .

وإلى عدم تحريكها وغيرها من الحروف السواكن أشار اإلمام العالمة أبو عمرو  الداني 
♫ بقوله)3(: »وأما المسكن من الحروف: فحّقه أن يخلو من الحركات الثالث، ومن  
بعضهن  من غير وقٍف شديٍد، وال قْطٍع مسرٍف سوى احتباس اللسان في موضعه قليال في  

حال  الوصل«)4(.

قلت: وحبس اللسان في موضعه ينافي التحريك)5(؛ فقد ظهر بهذا فساد  من  عدل  عنه 
إلى غيره.

ثم اعلم أن للميم الساكنة الواقعة قبل أحد حروف »بوف« أحكاًما أخر نقلها القراء  من  
إخفاء  وإدغام  لكن لسنا بصدده، ألن التحقيق والعمل على ما نقلناه، فلهذا أهلمنا ذكره؛ 
ألن المراد  بما قلناه)6(: رّد ما تستعمله األعاجم ومن ضاهاهم من تحريك السواكن، فإنه 

غير جائز)7(، والله  أعلم.

وسميتها: »الرّد المستقيم على ما تفعله بعض األعاجم من تحريك الميم« تمت.

قال  في األصل الذي كتب منه هذا الفرع:

)1( زيادة من )س(.
)2( قوله: »وما أشبه ذلك...« إلى هنا؛ في )س( سقط - قرابة السطرين - واختالف عبارة: »وما أشبه  ذلك،  وهو 

أيضا خطأ، ألنها ساكنة«، ولعل سقط على الناسخ النتقال نظره والله أعلم.
)3( قوله: »أشار اإلمام...« إلى هنا؛ في )س(: »قال الشيخ اإلمام العالمة أبو عمرو  الداني رحمه  تعالى«.

)4( التحديد )ص94، 95(.
)5( قوله: »ينافي التحريك« في )س(: »مغاير للحركة«. 

)6( قوله: »ألن المراد  بما قلناه« في )س(: »إذ المراد بما نقلناه«.
)7( قوله: »فإنه غير جائز« زيادة من )س(.
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الشهير  الشافعي  أحمد  بن  محمد   وكتبه :  ذلك  »قال  منه:  المنقول  آخر  في  وقال  
رب   لله  والحمد  رمسه،  في  وحشته   وآنس   لنفسه،  يكون  حيث  له  الله  كان  النجار  بابن 

العالمين«)1(.

)1( قوله: »وسميتها الرّد المستقيم...« إلى آخره؛ من )س( فقط.
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ملحق

• تنبيهات	

• نصوص مأثورة	

• روابط مقترحة )لالستزادة(	

تنبيهات:  •

  اإلطباق = إطباق الشفتين.

  الفرجة / ترك فرجة = عدم إطباق الشفتين.

وذلك في: 1 - اإلقالب. 2 - اإلخفاء الشفوي.

  الميم األصلية: كالميم في قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ = )االخفاء الشفوي(.

  الميم المنقلبة: أي المنقلبة عن نون ساكنة أو تنوين، مثاله قوله تعالى: ﴿ڳ ڱ﴾ 
= )اإلقالب(.

- أول من ُعرف باإلقراء بالفرجة: الشيخ عامر السيد عثمان )ت1408هـ(. ]هكذا 
عنه  واشتهرت  بها  أقرأ  من  أبرز  هو  التسليم:  فرض  وعلى  آخرون،  ونازع  بعضهم،  ذكر 

.]♫

يقرئ  كان   - والزيات )ت1424هـ( وغيرهما  عامر  كالشيخ   - بالفرجة  أقرأ  من   -
باإلطباق بادي األمر.

- ُيفهم من كالم بعضهم أن إقراءه بالفرجة جاء بعد تأمل ونظر )أي أنه اجتهاد منه( 
بل ربما صرح بعضهم بهذا.

- القراءة بالفرجة هي الشائعة بين القراء المعاصرين، وهي التي تقرر في أكثر كتب 
التجويد المعاصرة؛ حتى باتت القراءة باإلطباق قراءة مهجورة، بل عّدها بعضهم صورة 
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من صور اللحن! فيخّطأ صاحبها وينسب إلى الجهل!

- منشأ الغلط عند أهل الفرجة:

1- جعلهم اإلخفاء شيًئا واحًدا.

2- محاكمة األئمة إلى هذا االصطالح.

وقد ذكر األئمة لإلخفاء أنواًعا، ونّصوا على تبّعضه.

ثم إنه ليس من شأن المتقدمين ذكر الحدود والتعريفات على طريقة المناطقة، فليتنبه!

• ذكر بعض النصوص المأثورة عن أهل العلم: 

ال  مخفاة  فهي  الباء  مع  الميم  »وأما  )ت399هـ(:  غلبون  الحسن ابن  أبو  قال   -1
مدغمة، والشفتان أيضًا ينطبقان معهما«.

2- وقال عبد الوهاب القرطبي )ت440هـ(: »الميم: إذا سكنت وبعدها باء وجب 
إخفاء الميم معها، كقوله تعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾، ﴿گ گ﴾، ﴿ٺ ٺ ٺ﴾ 
أن كل واحدة  في  اإلظهار، واستوتا  فامتنع  المخرج  في  الميم  قربت من  الباء  أن  وذلك 
الغنة  بمزية  عنها  الميم  وامتازت  واالستتار،  االتصال  فتحقق  الشفتان  بها  تنطبق  منهما 

فامتنع اإلدغام، فلم يبق إال اإلخفاء.

وقد اختلف القراء في العبارة عنها، فقال بعضهم: هي مخفاة، النطباق الشفتين عليهما 
كانطباقهما على أحدهما...«.

3- وقال أبو عمرو الداني )ت444هـ(: »فإن التقت الميم بالباء... فعلماؤنا مختلفون 
في العبارة عنها معها، فقال بعضهم: هي مخفاة؛ النطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على 

إحداهما...إلخ«.

4- وقال محمد بن شريح اإلشبيلي )ت476هـ(: »وأما الميم عند الباء فإنها تسكن 
عندها وال تدغم، وإن كان بعض القراء يسمونه إدغاًما وهو خطأ، والشفتان تنطبقان معهما 

أيًضا«.
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5- وقال المالقي )ت705هـ(: »...ال خالف في لزوم القلب في جميع هذه األمثلة وما 
ُظ من سريان  أشبهها، وحقيقة القلب هنا: أن تلفظ بميم ساكنة بدالً من النون الساكنة، وُيَتَحفَّ
ْمس،  الَخْمر والشَّ بالميم في قولك:  التحريك السريع، ومعيار ذلك: أن تنظر كيف تلفظ 
فتجد الشفتين تنطبقان حال النطق بالميم، وال تنفتحان إال بالحرف الذي بعدها، وكذا ينبغي 
أن يكون العمل في الباء، فإن شرعت في فتح الشفتين قبل تمام لفظ الميم، سرى التحريك 
ُز منه، ثم تلفظ بالباء متصلة بالميم،  إلى الميم، وهو من اللحن الخفي الذي ينبغي التََّحرُّ

ومعها تنفتح الشفتان بالحركة، َوْلُيْحَرْز عليها ما تستحقه من الشدة والقلقلة«.

بانطباق  يخرجان  والباء  الميم  إن  »وبالجملة  )832هـ(:  الجزري  ابن  وقال   -6
الشفتين، والباء أدخل وأقوى انطباقًا، كما سبق في بيان المخارج، فتلفظ بالميم في: ﴿ڳ 
ڱ﴾ بغنة ظاهرة وبتقليل انطباق الشفتين جّدًا، ثم تلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية 

انطباقهما، وتجعل المنطبق من الشفتين أدخل من المنطبق في الميم، فزمان انطباقهما في 
أن بورك أطول من زمان انطباقهما في الباء، ألجل الغنة الظاهرة حينئذ في الميم، إذ الغنة 

الظاهرة يتوقف تلفظها على امتداٍد.

الباء  في  انطباقهما  كزمان  فيه  انطباقهما  زمان  لكان  هنا  الميم  بإظهار  تلفظت  ولو 
إلخفاء الغنة حينئذ، ويقوى انطباقهما في إظهار الميم فوق انطباقهما في إخفائه لكن دون 
قوة انطباقهما في الباء إذ ال غنة في الباء أصال بخالف الميم الظاهرة فإنها ال تخلو عن 

أصل الغنة وإن كانت خفية، والغنة تورث االعتماد ضعفا«.

- من أهم الفروق بين الحرفين: أن الميم ال تزول عن مخرجها بالكلية، بخالف النون:

1- قال عبد الوهاب القرطبي )ت440هـ(: »أّما حروف الغنّة: فالنوُن ساكنة ومتحّركة، 
والميُم، إالّ أّن الميم أقوى من النون؛ ألّن لفظها ال يزول، ولفظ النون قد يزول، فال يبقى 

منها إالّ غنٌّة«.

2- وقال أبو عمرو الداني )ت444هـ(: »وتسمى الميُم الحرَف الراجَع، ألنها ترجع 
إلى الخيشوم، لما فيها من الغنّة، وهي أقوى من النون؛ ألن لفظها ال يزول، ولفظ النون قد 

يزول عنها فال يبقى منها إال غنٌّة«.
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- حاول بعض المعاصرين التوفيق بين الفريقين فأخذ بمذهب أهل اإلطباق في الميم 
المنقلبة عن نون، وهو تفريق عجيب لم يقل  الميم  الفرجة في  األصلية، وبمذهب أهل 
به أحد، بل نصوص األئمة - كالقرطبي وابن الجزري - على خالفه، قال عبد الوهاب 
القرطبي: »فال يوجد في اللفظ فرق بين قوله: ﴿ېئ ېئ ېئ ىئىئ﴾، وبين قوله: ﴿ٹ﴾ 

سواء كان ما قبل الباء نونًا أو ميمًا، ال فرق بينهما، كله في اللفظ سواء«.

روابط مقترحة )لالستزادة(:
الشيخة أم السعد تتحدث عن االقالب واالخفاء الشفوي.

 https://youtu.be/VMn_QGDm5lc
رأي الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف في الفرجة.

 https://youtu.be/SHiqsWl - GoU
تأصيل إطباق الشفتين في اإلخفاء الشفوي واإلقالب - عادل أبوشعر.

https://youtu.be/QOnY7Xc7zPM
الشبهة التى ردها الشيخ أيمن سويد بعد 20 سنة.

https://youtu.be/Pims9WmhN5Y
كيفية نطق اإلخفاء الشفوي والقلب د. أيمن رشدي سويد.

https://youtu.be/7WWrVqwT99o
أحكام الميم الساكنة )1( - د. أيمن سويد.

https://youtu.be/YgYoJ2MM7Xs
أحكام الميم الساكنة )2( - د. أيمن سويد

https://youtu.be/jgkxXHfvdl0
تعليق على القلب واإلخفاء الشفوي - د. أيمن سويد.

https://youtu.be/Mr1IdQIdu8U*

* * *
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مقدمة تحقيق »المُْطرب« لابن الجوزي

أ. د. عبد الحكيم بن محمد األنيس)1(

الم على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، وَمْن وااله. الحمُد لله، والصالة والسَّ

فين  وبعد: فإنَّ من الفنون التي أّلَف فيها العلماُء فنَّ »الوعظ والرقائق«، وِمْن أبرز الـمؤلِّ
في ذلك هذا  مؤلفاتِه  وِمْن  البغدادي«،  الجوزي  ابن  عبدالرحمن  الفرج  أبو  »اإلمام  فيه: 

الكتاب الذي سّمـاُه: »الـُمْطرب«. 

ويبيُِّن سبَب التسمية قوُلُه الـُموجُز في أوله: »هذا كتاٌب ألفُتُه لترويِح أسراِر الـُمحبّين، 
ُق والـُمِعيُن«. وإثارِة طرِب الـُمشتاقين، والله الـُموفِّ

وفيه اثنا عشر فصاًل قصيرًا.

و«الخواتيم«،  الـُمشتهى«،  »منتهى  كـ  األخرى  كتبِه  في  نجُدها  معلوماته  وبعض 
و«الـُمدهش«.

وهو كتاٌب لم ُيطبْع ِمْن قبل، ولم َيعرف الـُمهتمون بابِن الجوزي له وجودًا.

وله نسخٌة مخطوطٌة وحيدٌة في مكتبة الـمسجد األقصى، وهي ضمن مجموع برقم: 
)426(، وقد سقط منها شيٌء ال أعلُم مقداَره، والـموجود اآلن سبع ورقات. 

وقد تصفحُت الـمجموع كله - وفيه البن الجوزي أربعُة كتب، والبِن رجب كتٌب 
أخرى - على أمِل وجوِد شيٍء ِمْن أوراقه فيه، فلم أجْد شيئًا)2(.

)1( دبي: 12 من ربيع األول سنة 1439
مه بإرسال هذا المجموع من غير تأخر.  )2( وأشكر هنا األَخ الكريَم الفاضَل الشيخ يوسف األوزبكي على تكرُّ

جزاه الله خيرًا.
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للفيروزابادي  الَبشر«  خير  على  الصالة  في  والُبشر  الت  »الصِّ كتاب  في  رأيُت  وقد 
نقاًل عنه لـم أجده فيما وصَل منه، فهو ِمْن ضمن الساقط منه، وهو هذا: »قال أبو الفرج 
البغدادي في »الُمْطرب«: ُذِكَر في بعض األخبار أنَّ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى 
عليه السالم: إني جعلُت فيك عشرة آالف سمٍع حتى سمعَت كالمي، وعشرة آالف لساٍن 
ذكرَتني وصلَّيَت على  إذا  إليَّ  أنَت  تكوُن  ما  وأقرُب  إليَّ  يكون  ما  أجبَتني، وأحبُّ  حتى 

محمد نبيي ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.

توثيق نسبته: 

هذا الكتاب ثابُت النسبة إلى ابن الجوزي، فقد ورَد ذكُرُه في »فهرست كتبه«)2(.

وذكَره:

سبُط ابن الجوزي في »مرآة الزمان« )99/22(.

 ،)369/21( النبالء«  أعالم  و«سير   ،)1103/12( اإلسالم«  »تاريخ  في  والذهبيُّ 
و«تذكرة الحفاظ« )1343/4(. 

والصفدي في »الوافي بالوفيات« )189/18 - 190(.

وابُن رجب في »الذيل على طبقات الحنابلة« )496/2(.

وابُن الفرات في »التاريخ« )م 4 ج 2 ص 214(. 

وابُن الـمبرد في »معجم الكتب« ص 84. 

والسيوطي في »أنشاِب الُكُثب« ص278.

د« )312/1(. والُعليمي في »الـمنهج األحمد« )27/4(، و«الدر الـُمنضَّ

والبغدادي في »هدية العارفين« )522/1(، و«إيضاح الـمكنون« )498/2(. 

الت والُبشر ص107. )1( الصِّ
)2( فهرست كتبه، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج2، مج 31، ص209.
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عنوانه:

العنواُن الصحيُح هو »الـُمطرب«. وهو ما جاء في النسخة الخطية.

وقد تحّرف في »مرآة الزمان« إلى »الطرب«)1(. وفي »تاريخ« ابن الفرات إلى »الـمطرف«)2(!

وجاء في »الوافي بالوفيات«: »الـُملهب الـُمطرب«.

الـمنضد«:  و«الدر  األحمد«،  و«الـمنهج  الكتب«،  و«معجم  »الذيل«،  في  وجاء 
»الـُمطرب الـُملهب«.

فين، وإنما من الناشرين الذين وضعوا  والصواب: »الـُمطرب«. وليس الخطأ من الـمؤلِّ
اللفظين معًا ضمن قوسين. ولعل ما سبََّب هذا الوهَم كوُن ابن رجب ذكَر »الـُملهب« قبل 
ِمْن غيِر فصٍل  الشيِخ  العناوين. وأنه ساَق عناويَن كتِب  ذلك، وقد وقَع منه تكراُر بعض 

بالواو، وقد ال َيذكُر الحجَم، فيقُع مثُل هذا الوهم لدى القّراء.

رين«)3(،  و«الـُمْلِهب« كتاٌب آخر للمؤلِّف، وقد ذكَره لنفسه في »كتاب الُقّصاص والـُمذكِّ
وذكَره الـمؤّرخون)4(. 

الـُملهب[  ]الـُمطرب  العنوان  هذا  أنَّ  »ويبدو  العلوجي:  عبدالحميد  األستاذ  وقال 
جمَع بين كتابين، أحدهما الـُمطرب واآلخر الـُملهب«)5(. وهو كما قاَل، وليس الجمُع 

خين كما بينُت. من الـمؤلِّف وال من الـمؤرِّ

وجاء العنوان في »هدية العارفين« للبغدادي: »الـُمطرب للمذنب«، ولـم أجده عند 

)1( وُذكر فيه )أي: مرآة الزمان( في كتب ابن الجوزي في العربية: »المطرب«! وجاء في نسخة خطية: »المطر”، 
ولعله الصواب.

)2( ونقلته عنه هكذا الدكتورة ناجية عبدالله إبراهيم في »قراءة جديدة لمؤلفات ابن الجوزي« ص40.
وقال العلوجي في »مؤلفات ابن الجوزي« ص214: ولعله تصحيف الـُمطرب«. وهو تصحيف ال شك.

)3( انظر ص372.
)4( وهذا الكتاب )الملهب( ُنصَّ في »فهرست كتب الشيخ« على أنه ثالثة أجزاء، وقال سبط ابن الجوزي وابن 

رجب: جزآن، وقال الذهبي: مجلد.
)5( مؤلفات ابن الجوزي ص214.
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أحٍد غيرِه!

ونقرأ في الكتاب: »أيها الـُمذنب«، فلعل لهذه اإلضافة صلة بهذا. ومضموُن ما وصل 
من الكتاب بصورٍة عامٍة قد ال يساِعُد على قبوِل هذه الزيادة. 

حجمه:

ُنصَّ في »فهرست الكتب« على أنه جزٌء. وعلى هذا يكون الساقط من النسخة ليس 
كثيرًا.

وقال الذهبي في »تذكرة الحفاظ«، والبغدادي في »إيضاح الـمكنون«: مجلد! وفي 
هذا التقدير نظٌر.

وُسِكَت عن الحجم في الـمواضع األخرى.

عميل فيه:

- نسخُته، وقابلُته، ودققُته، ورمّمُت ما استطعُت ترميَمه، وضبطُته بالشكل.

جت األحاديث.  - عزوُت اآليات، وخرَّ

. وقد عرفُت ستَة عشر شاعرًا،  - عزوُت الشعر إلى قائليه، فإْن لـم أعرف القائل سكتُّ
وكلهم ِمْن شعراء العصر العباسي، وهناك ما لـم أعرْف قائَله بعُد. 

وقد ذكَر الـمؤلُِّف شعرًا له ِمْن فّن »كان وكان«، ولـم ينسبه إلى نفسه، لكني وجدُتُه في 
كتابِه »لقط الـُجمان في كان وكان«، فيكون عدد الشعراء الـمعروفين سبعة عشر شاعرًا.

- علَّقُت موضحًا ومستدركًا تعليقاٍت تخدُم النصَّ ِمْن غير إطالٍة.

مُت بترجمٍة للمؤلِّف موجزٍة أيضًا. - ترجمُت لألعالم تراجَم موجزة، وقدَّ

والحمُد لله ربِّ العالـمين.

* * *
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الحافظ أبو منصور البَاوَْردي

صالح بن راشد بن عبد الله القريري

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، أما بعد:

فقد َلَفَت انتباهي أثناء تخريج أحد األحاديث، وجوده في كتاب للباوردي، وقد أشار 
له ابن حجر في اإلصابة، فبحثت عن ترجمة لهذا العالم؛ فلم أقف على من ترجم له ترجمة 

ضافية، فتتبعُت ترجمته من مصادر شتى، وها هي بين يديك، على عوزها وقصورها.

اسمه:

هو الحافظ)1( أبو منصور محمد بن سعد بن محمد بن سعد السعدي، الَباَوْردي)2( أو 
األَبِْيوردي)3(، ثم المصري)4(.

والدته:

لم أقف على تحديد تاريخ والدته؛ ولعلها سنة 280 تقريًبا، أو قبلها أو بعدها بقليل؛ 

)1( وصفه بهذا ابن عساكر، والذهبي، وُمْغَلطاي، وأحمد بن علي البلوي الوادي آشي.
تاريخ اإلسالم )805/7(، شرح  النبالء )449-445/15(،  تاريخ دمشق )511/41(، سير أعالم  ُينظر: 

سنن ابن ماجه )88/4(، ثبت الوادي آشي )ص305(.
)2( قال السمعاني في األنساب )68/2(: »بفتح الباء المنقوطة بواحدة والواو وسكون الراء وفي آخرها الدال، 
هذه النسبة إلى بلدة بنواحي خراسان يقال لها: أبيورد، وُتخفف ويقال: باورد، خرج منها جماعة من األئمة 

والعلماء والمحدثين«.
)3( قال السمعاني في األنساب )107/1(: »بفتح األلف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتها 
باثنتين وفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة الى أبيورد، وهي بلدة من بالد خراسان، 

وقد ينسب إليها الَباَوْردي«.
)4( ذكر ابن عدي، وابن منده، أنهما سمعا منه بمصر. ُينظر: الكامل )17827(، معرفة الصحابة )400(، شروط 

األئمة )ص73(، ووصفه الوادي آشي بقوله: »الحافظ المصري«. ُينظر: ثبت الوادي آشي )ص305(.
وسياق اسمه كاماًل من عدة مصادر، أتمها شرح سنن ابن ماجه لـُمْغَلطاي )88/4(.
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ألنَّ أقدم شيوخه مما وقفُت عليه توفي عام 289، وهو عبد الوارث بن إبراهيم العسكري.
شيوخه:

تلقى الحافظ أبو منصور العلم، وروى الحديث عن مشايخ ُكثر، جمعتهم من خالل 
األسانيد التي ُتروى من طريقه، أو في تراجم من ُنصَّ على أنه روى عنهم:

1- أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون بن إبراهيم، الصواف، المصري )ت328()1(.

2- إبراهيم بن يوسف)2(.

3- اإلمام الحافظ الثبت أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت303()3(.

4- أحمد بن محمد بن سليمان الجعفي)4(.

5- أبو جعفر أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني )ت296()5(.

6- أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن، الفريابي، القاضي )ت301()6(.

7- الحسن بن أحمد)7(.

8- أبو عثمان سعيد بن عبد الله بن أبي رجاء األنباري، يعرف بابن عجب )ت298()8(.

9- اإلمام الحافظ الكبير صالح بن محمد األسدي الملقب بجزرة )ت293()9(.

10- الحافظ الحجة العالمة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد، الجواليقي 

)1( ُينظر: شرح سنن ابن ماجه )88/4(، إكمال تهذيب الكمال )100/5(.
)2( ُينظر: إكمال تهذيب الكمال )245/3(. 

)3( ُينظر: الكامل )1043، 1150(، التوحيد البن منده )140، 227، 282، 310، 316، 341، 365، 400، 
567، 587(، اإليمان البن منده )205، 690، 789، 803، 884، 970(، تاريخ دمشق )292/55(.

)4( ُينظر: التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال )ص200(.
)5( ُينظر: التوحيد البن منده )628(.

)6( ُينظر: اإليمان البن منده )420(، إكمال تهذيب الكمال )31/4(.
)7( ُينظر: إكمال تهذيب الكمال )31/4(.

)8( ُينظر: تاريخ دمشق البن عساكر )173-172/21(.
)9( ُينظر: الكامل )1491، 4561، 15624(، من روى عنهم البخاري في الصحيح )ص220(.



517

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

األهوازي، القاضي، المعروف بعبدان )ت306()1(.
11- أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الجمري الضبي البصري)2(.

12- أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري )ت289()3(.

13- اإلمام الحافظ الحجة أبو الحسن علي بن الحسين بن جنيد النخعي )ت291()4(.

بعليك  المعروف  الحافظ  الرازي  بن مهران  بشير  بن  بن سعيد  الحسن علي  أبو   -14
)ت299(، وكان الباوردي يدلس به، مرة يقول: عبيد بن سعيد، ومرة يقول: عبد الرحمن بن 

أبي علي)5(.
15- اإلمام المحدث الصادق أبو محمد عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي 

الكوفي )ت297()6(.

بالمطرز  المعروف  المقرئ،  البغدادي،  يحيى،  بن  زكريا  بن  القاسم  بكر  أبو   -16
)ت305()7(.

17- اإلمام المحدث الحجة أبو صالح القاسم بن الليث بن مسرور الرسعني نزيل 
مدينة تنيس )ت304()8(.

18- أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسين بن خراش البغدادي )ت313()9(.

19- اإلمام العالمة الثبت أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، ابن الحداد 

)1( ُينظر: تاريخ دمشق )52/27(.
)2( ُينظر: معرفة الصحابة )6033(، اإلكمال البن ماكوال )194/2(، األنساب )329-328/3(.

)3( ُينظر: تاريخ دمشق )476/37(.
)4( ُينظر: الكامل )17827(.

)5( ُينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق )313/2(، تاريخ دمشق )510/41-511(، تلقيح فهوم أهل األثر 
)ص388(.

)6( ُينظر: فتح الباب في الكنى واأللقاب )ص61، 181، 327، 362(، اإلكمال البن ماكوال )28/7(.
)7( ُينظر: إكمال تهذيب الكمال )198/3(.

)8( ُينظر: اإليمان البن منده )454(.
)9( ُينظر: فتح الباب في الكنى واأللقاب )ص239(.
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المصري )ت344(، وكان الباوردي ينقطع إليه، وقد كتب عنه شيخه أحاديث، قال الذهبي 
أبو  إليه  ينقطع  وكان  المذاكرة،  يدع  ال  للحديث  لمحبته  »وكان  الحداد:  ابن  ترجمة  في 
منصور محمد بن سعد الباوردي الحافظ، فأكثر عنه في مصنفاته، فذاكره يوما بأحاديث 
أبا منصور اجلس في الصفة؛  يا  فاستحسنها أبو بكر، وقال: اكتبها لي؛ فكتبها له، فقال: 
العلم؛ فاستحسن  منه، وقال: هكذا يؤخذ  يديه وسمعها  بين  أبو بكر وجلس  فقام  ففعل 

الناس ذلك منه«)1(.

20- الحافظ المحدث الثقة أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس، البجلي 
الرازي )ت294()2(.

21- الشيخ المحدث الثقة أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الربعي، المعروف بابن 
اإلمام )ت300()3(.

22- محمد بن العباس)4(.

23- الشيخ الحافظ الصادق محدث الكوفة، محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي 
الملقب بـُمَطيَّن )ت297(.

ق ُمطين، وصاحبه الباوردي، وصاحبه  قال ابن حجر في كالم على أحد الصحابة: »وَفرَّ
ابن منده«)5(.

ولـُمطين كتاٌب في الصحابة، يظهر أنَّ الَباَوْردي رواه عنه، ورواه عنه ابن منده)6(.

)1( ُينظر: سير أعالم النبالء )445/15-449(، تاريخ اإلسالم )805-803/7(.
)2( ُينظر: معرفة الصحابة البن منده )541، 815(، التوحيد البن منده )88، 574، 659، 661، 693(، اإليمان 
البن منده )225، 289، 487، 501، 530، 592، 616، 666، 692، 841، 855، 860، 861، 918، 
961(، المستخرج من كتب الناس للتذكرة )34/1(، الترغيب والترهيب لقوام السنة )2034(، تاريخ دمشق 

البن عساكر )383/17، 465/46(، إكمال تهذيب الكمال )31/4(.
)3( ُينظر: اإليمان البن منده )700(.

)4( ُينظر: معرفة الصحابة ألبي نعيم )6344(.
)5( ُينظر: اإلصابة )341/8(.

)6( ُينظر: معرفة الصحابة البن منده )186، 361، 400، 668، 717(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )3619(، 
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24- محمد بن عوف)1(.

25- محمد بن نصر بن القاسم)2(.

26- محمد بن يحيى الرازي)3(.

27- اإلمام العالمة القدوة أبو بكر موسى بن إسحاق األنصاري الخطمي القاضي 
)ت297()4(.

الحمال  هارون  بن  موسى  عمران  أبو  العراق  محدث  الكبير  الحافظ  اإلمام   -28
)ت294()5(.

29- أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي)6(.

30- يوسف بن يعقوب)7(.

تالمذته:

تتلمذ على الحافظ أبي منصور عدٌد من التالميذ، ونهلوا من علمه، وممن وقفت عليهم:

1- اإلمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، أبو أحمد الحافظ )ت365()8(.

تاريخ   ،)108/1( المبهمة  األسماء  غوامض   ،)493/2  ،154/1( للتذكرة  الناس  كتب  من  المستخرج 
اإلصابة )166/2، 622،  الكمال )324/3(،  تهذيب  إكمال  دمشق البن عساكر )455/42، 51/46(، 

487/6، 61/10، 120، 222/13، 282/14(، اإلمتاع باألربعين المتباينة السماع )ص52(.
)1( ُينظر: اإليمان البن منده )64(.

)2( ُينظر: اإليمان البن منده )496(، تاريخ دمشق )270/48(.
)3( ُينظر: معرفة الصحابة البن منده )198، 493، 557، 712(، اإليمان البن منده )98(، المستخرج من كتب 

الناس للتذكرة )166/2(، غوامض األسماء المبهمة )236/1(.
)4( ُينظر: معرفة الصحابة البن منده )306(، التوحيد البن منده )895(، معرفة الصحابة ألبي نعيم )2308(.

)5( ُينظر: الكامل )15723(، اإلصابة )567/1(.
إلى  »البختري«  تصحف  الموضع  وفي   ،)1061  ،797  ،742  ،658  ،657( منده  البن  اإليمان  )6( ُينظر: 

»البحيري«.
)7( ُينظر: إكمال تهذيب الكمال )40/3(.

عنهم  روى  من   ،)17827  ،15723  ،15624  ،4561  ،1491  ،1150  ،1043  ،806( الكامل  )8( ُينظر: 
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2- اإلمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد األزدي المصري )ت409()1(.

3- اإلمام الفقيه الحافظ القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن 
مفرج القاضي )ت380()2(.

4- اإلمام الحافظ الجوال محدث اإلسالم أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن َمنَْده، العبدي األصبهاني )ت395(، وقد أكثر عنه)3(.

5- الشيخ العالم الحافظ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة، ابن زبر 
الربعي )ت379()4(.

مؤلفاته:

له مصنٌف في الصحابة، سماه الحافظ ُمْغَلطاي في بعض المواضع »معرفة الصحابة« 
وفي أخرى »الصحابة«، وهذا الكتاب ُيعتبر في عداد المفقود، وقد استفاد من هذا الكتاب 
ونقل عنه: ابن عبد البر في »االستيعاب«، وُمْغَلطاي في »إكمال تهذيب الكمال« و»شرح 

سنن ابن ماجه«، وابن حجر في »اإلصابة«، وغيرهم)5(.

البخاري في الصحيح )ص220(.
)1( ُينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق )313/2(، اإلكمال البن ماكوال )28/7(.

)2( ُينظر: غوامض األسماء المبهمة )236/1(.
)3( ُينظر: فتح الباب في الكنى واأللقاب )ص61، 181، 239، 327، 362(، معرفة الصحابة )186، 198، 
 ،282  ،227  ،140  ،88( التوحيد   ،)815  ،717  ،712  ،668  ،557  ،541  ،493  ،400  ،361  ،306
310، 316، 341، 365، 400، 567، 574، 587، 628، 659، 661، 693، 895(، اإليمان )64، 98، 
 ،692 ،690 ،666 ،658 ،657 ،616 ،592 ،530 ،501 ،496 ،487 ،454 ،420 ،289 ،225 ،205
 ،)1061  ،970  ،961  ،918  ،884  ،868  ،861  ،860  ،855  ،841  ،803  ،797  ،789  ،742  ،700
 ،34/1( منده  ابن  محمد  بن  لعبدالرحمن  للتذكرة  الناس  كتب  من  المستخرج  )ص73(،  األئمة  شروط 
 ،51/46  ،455/42  ،476/37  ،383/17( عساكر  البن  دمشق  تاريخ   ،)493/2  ،166/2  ،154/1
465، 270/48، 292/55(، اإلصابة البن حجر )166/2، 487/6، 120/10، 211/13، 282/14، 

.)439
)4( ُينظر: تاريخ دمشق )401/23(.

)5( ُينظر: االستيعاب )1597/4، 1666(، إكمال تهذيب الكمال )12/2، 16، 130، 311(، شرح سنن ابن 
العسقالني  حجر  ابن  )ص128-127(،  المستطرفة  الرسالة   ،)622/2  ،7/1( اإلصابة   ،)88/4( ماجه 
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بعض الفوائد التي ُنِقلت عنه:

قال ابن منده: سمعت محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: »كان من مذهب النسائي 
أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه«)1(.

قال أبو سليمان ابن زبر: قال لي محمد بن سعد يعني األبيوردي: »مات محمد بن 
أيوب بن يحيى بن الضريس، وصالح جزرة، ومحمد بن نصر المروزي سنة أربع وتسعين 

ومائتين«)2(.

وفاته:

لم أقف على تاريخ وفاته بالتحديد؛ ولعلها بعد 340 تقريًبا؛ ألنَّ ممن حدث عنه عبد 
الغني بن سعيد األزدي، ووالدته كانت في عام 332.

تنبيهات:

1- العزو ألرقام األحاديث.

2- وقع في مصادر عديدة ومواضع كثيرة، تصحيف في اسم والده أو نسبته، لم أقيدها.

3- العزو للكامل لطبعة د.السرساوي، ولإلصابة لطبعة دار هجر، ولشرح سنن ابن 
ماجه لطبعة أبي العينين.

تم االنتهاء من تحريره ليلة الخميس 1438/5/18

ثم نظرُت فيه مرة أخرى صبيحة الخميس 1441/1/6

كتبه الفقير إلى رحمة ربه الغني

مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه اإلصابة )137/2-138، 288(، موارد الحافظ ُمْغَلطاي في 
كتابه إكمال تهذيب الكمال )ص833(.

)1( ُينظر: شروط األئمة )ص73(، ولشرِح مذهب النسائي هذا، ُينظر: شرح نزهة النظر للشيخ األستاذ الدكتور 
إبراهيم الالحم )ص679-677(.

)2( ُينظر: تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم )620/2(، تاريخ دمشق )401/23(.
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صالح بن راشد بن عبد الله القريري

حامًدا مصلًيا مسلًما

* * *
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سؤال وجواب

د. علي بن محمد العمران

السؤال: صاحب الفضيلة الشيخ المحقق: علي بن محمد الَعمران حفظه الله وسدده

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد َكُثر في هذا الزمان من ُيسمون أنفسهم محققين لبعض كتب التراث العلمي من 
المخطوطات وغيرها، وقد يكون بعضهم أهاًل لقراءة المخطوط وإبرازه كما تركه مصنفه، 
ولكّن المالحظ عليهم إهمال التعليق على مواضع الخلل ومواطن الخطل مما يخالف فيه 
الُمصنف الصواب ويجانب فيه الحق، خاصة فيما يتعلق بتوحيد العبادة، أو العقيدة على 

العموم!

ومن خالل مناقشات مع بعضهم، يزعمون أن التحقيق علم مختص في إظهار النص 
وتصحيحه بقدر الطاقة، وليس هو في تعّقب المصنف ومحاسبته والرد عليه!!

• فضيلة الشيخ د. علي.. وحيث أنكم من المعتنين بهذا الفن منذ سنوات طويلة وقد 	
كتب الله لكم القبول في نشرات عديده قام فضيلتكم بتحقيقها واالعتناء بها..

 - نأمل منكم اإلفادة، وفقكم الله لهداه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الدمام في 20 شوال 1440 هـ
اجلواب:

عليكم السالم ورحمة الله وبركاته.

هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل.

فإذا قلنا: ما هو تحقيق النص؟
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فنقول: هو أداء المخطوط كما تركه مؤلفه أو أقرب ما يكون إلى ما تركه المؤلف.
فالباحث إذا أدى المخطوط أقرب إلى ما تركه المؤلف ولو لم يعلق عليه بكلمة فهنا 
يصدق عليه أنه قد أدى الكتاب يعني حقق نصه وأخرجه إخراجا صحيحا حتى ولو لم 

يعلق عليه بحرف واحد.
هذا من حيث أصل التحقيق أو ما كان يعرف بالتصحيح.

الكتاب أداء صحيحا، ولم يعلق على  ال نستطيع أن نقول لهذا الشخص الذي أدى 
تخريج الحديث وال عزو النقول وال كذا وال كذا )وال التعليق على مخالفات المؤلف(= 

إنه لم يحقق الكتاب.
إنه  بالتشكل وأخذ في االستقرار بحيث  بالتطور وأخذ  التحقيق علم أخذ  لكن علم 
صار من واجبات المحقق مع قراءته للنص ومقارنته للنسخ والضبط البد له من تخريج 
األحاديث وتخريج النصوص والتعليق عليها وما إلى ذلك من مكمالت التحقيق الذي ال 

يكون التحقيق به تحقيقًا بلغ الغاية في الكمال إال إذا استكملها.
ومن هنا نحن نقول: من وظائف المحقق التنبيه على األخطاء أو األوهام أو المخالفات 

التي قد يقع فيها المؤلف، وهذه على درجات وليست كلها على درجة واحدة.
وأيضًا ما الذي ينبغي على المحقق في هذا التعليق هل يحاكم المؤلف فيما يخالفه 
فيه، سواء في المعلومات أو اآلراء واألفكار؟ هل يعلق بالقدر الذي تبرأ به الذمة سواء 
كان خطأ علميًا أو وهمًا أو عزوًا غير صحيح أو نسبة شيء إلى غير قائله أو تصحيف... 
إلى آخره؟ او يقتصر تعليقه على الخطأ المحض من هذه األمور وال يتدخل في اختالف 

االجتهاد؟ أو ال يعلق أصال؟
بعض الناس يتخذ من التحقيق مدرجة إلى تعقب آراء المؤلف في كل كبيرة وصغيرة، 
المؤلف! وهذا  أكثر حجمًا ومادة من كالم  ويطيل في ذلك ويتوّسع، وقد يصبح كالمه 

خطأ في نظري.
وهذه القضية )أعني التعليق على كالم المؤلف الذي يقصد به التعقب( ال نستطيع أن 

نضبطها بضابط محدد ونقول للناس كلهم أن َيُؤولوا إليه.. لماذا؟
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قد  فأحيانًا  وآرائهم،  أفكارهم  واختالف  ومذاهبهم  الناس  مشارب  الختالف  أوالً: 
يحقق النص شخص يوافق المؤلف في كل ما ذهب إليه، سواء كان في أمور العقيدة أو 
السلوك أو غيرها فيما يراه آخرون بدعة ومخالفًا لمنهج السلف.. وقد يكون المؤلف يسير 

على جادة السلف والمحقق مخالف له فيعلق على كالمه بما يقتضي مخالفة الحق..!
لكن نحن نقول: إذا كان المحقق على مذهب أئمة السلف وعلى اعتقاد صحيح فال 
ينبغي له أن يسكت عن خطأ عقدي واضح، ويتحتاّم األمر ويزيد إلحاحًا كلما كان الخطأ 
كبيرًا، فحينئذ ينبغي للمحقق أن يعلق على كالم المؤلف تعليقًا يحصل به البالغ ويحصل 
به البيان حتى ال يغتر به من يقرأه من عامة الناس أو ممن ليس لديهم علم ُمحقاّق في هذا 

الباب، فهذا هو األقرب باختصار شديد في وجوهه النظر في جواب هذا السؤال.
وكما ُذكر في السؤال أن باب التحقيق مفتوح وولج فيه من يدريه ومن ال يدريه، وولج 
فيه أصحاب المشارب والمذاهب والنحل المختلفة! وليس كل هؤالء على درجة واحدة 
من العلم ومن التحقيق ومن البيان ومن المذهب والمشرب.. ولو فتحنا باب التعليق على 
ق وصاحَبه، لكن كما ذكرنا يقتصد  مصراعيه فسيفتح كلُّ مخالف الناَر على الكتاب المحقَّ
في التعليق ويلين في الخطاب، فيتعقب المؤلف مع حفظ مكانته إذا كان المؤلف من أئمة 

العلم ووقع في خطأ ما.
هذا إذا كانت األخطاء قليلة أو معدودة، أما إذا غلبت عليه األخطاء فالرأي أن يكتب 
الباحث كتابا برأسه في الرد والبيان وغير مناسب تحقيقه للكتاب وال تعقبه في الهوامش.

وقد يتكرر الخطأ عند المؤلف في أكثر من موضع في الكتاب، فالشأن أنه يكفي أن 
يعلق على موضع واحد ويحيل على البقية، أو يكتب في المقدمة دراسة عن عقيدته وينبه 
على جملة هذه األخطاء، ثم يحيل في التعليقات على المقدمة وهكذا. والله أعلم، وصلى 

الله على نبينا محمد.

أماله ثم حرره 
د. علي بن محمد العمران

21/شوال/1440 هـ
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البياض في المخطوطات الإسلامية بين العمد والسّهو

ضياء الدين جعرير

أنَّه  قد يسهو الناسخ أثناء النسخ أثناء قلب األوراق فيدع لوًحا فارًغا قد يظنُّه الظَّان 
ورة. هو بكتابة ما يدلُّ عليه كما في الصُّ نقٌص في الكتاب لذلك يتدارك النَّاسخ هذا السَّ

ه: )جرت عادتهم أن يكتبوا في  حمن خلف معلقا ما نصُّ وأفاد شيخنا د. نجم عبد الرَّ
مثل هذه المواضع بخط يستغرق الصفحة عبارة بياض صحيح( اهـ، وأفاد الشيخ التراثي 
ينتهي من  بعدما  ثم  في كراسات غير مجموعة  الناسخ  ينسخ  أن  الجبالي: )األصل  تامر 
هو سيدي،  النسخ يجلد الكتاب بالطريقة المعروفة!( اهـ، فسألت: )ومع هذا قد يقع السَّ
يخ نجم: )نعم أكيد ولعل هناك فرق بين ما يقع فيه الناسخ نفسه  أليس كذلك؟(، قال الشَّ
من السهو وبين ما ينقله ورعا عن األصل المنسوخ منه وقد وقع فيه السهو سابقا( اهـ، 
وقال: )لذلك من وسائل كشف أنساب النسخ تشابه مواضع التبييض.( اهـ، وقال: )وقد 
يبيض المصنف في كتابه عن عمد ليعود مستقبال ليسوده بما يراه مناسبا وحينما ال يجد 
في تقييداته ما يثبته فيبقى البياض كما هو في النسخة، ومن ينسخ نسخته من النساخ يثبتون 

البياض كما هو وينبهوا بقولهم بياض صحيح.( اهـ
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تسمية كعب الأحبار

ضياء الدين جعرير

الله ص145 من المطبوع،  قتيبة في كتابه: إصالح غلط أبي عبيد رحمهما  ابن  قال 
وق54أ من نسخة آيا صوفيا والنّص نقلته من المطبوع:

الِحْبر، بكسر الحاء  »وقال أبو عبيد في حديث ذكر فيه كعبًا الحبر، فقال: هو كعب 
ُمَضاف إلى الِحْبر الذي ُيكَتب به.

هذا قول أبي عبيد.

قال أبو محمد: ولست أدري لَِم اختار أبو عبيد نْسبة كعب إلى الِحْبر الذي ُيكتب به 
على وصفه بالِعْلم. وهو ال يرويه عن أحد. فإْن كان ذلك ألنَّه سمع قوًما يقولون: كعب 
وهذا  وكسرها،  الحاء  بفتح  وِحْبر،  َحْبٌر  للعالم:  تقول  العرب  فإنَّ  الحاء.  بكسر  الِحْبر، 
محكّي عنهم معروف فيما جاء على: )َفْعل( و)فِْعل( ِمْثل: َرْطل وِرْطل، وَجْسر وِجْسر، 

وثوب َشفٍّ وِشّف.                     

ليس  أنَّه  على  والّدليُل 
ُيكَتُب  الذي  الِحْبر  إلى  منسوبًا 
الناس  أْلسنة  على  األكثر  أن  به. 
ِذْكره:  في  الحديث  وأصحاب 
واألحباُر:  األحبار.  كْعب 
الُعَلماء. كأنَّه قيل: عالِم الُعَلماء، 
صاحب  أو  العلماء،  واحد  أو 

العلماء هذا وما أْشَبهه«.
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من خوارج النّصوص المسكوت عنها في المخطوطات الإسلامية: الأمشاق

ضياء الدين جعرير

اهتم علماء المخطوطات والباحثون فيها في العصر الحديث خاّصة بما اصطلح عليه 
بعض علماء الفّن كـ  د.حسن العثمان  بخوارج النّصوص، وأكثر هؤالء المختصون التركيز 
المثال: )التملكات، األوقاف،  بينها على سبيل  التي من  الّشائعة  النّصوص  على خوارج 
قيود الفراغ، قيود المطالعة...إلخ( ومعهم حق في ذلك ألهميتها الكبرى، ولطالما لفت 
انتباهي بعض القيود التي أعتبرها وأظنها من المسكوت عنها بحيث لم أر من ذكرها في 
معرض الكالم على خوارج النّصوص)1(، وقد ذكرت بعضها مما بدا لي سابقا مثل قيد: 
)حساب عمر المخطوط( وذكرت منه مثاال وتكلمت كذلك بما يّسر الله عن فائدته في 
معرفة عمر المخطوط، واليوم أكتب عن هذا القيد الجميل، الذي هو فّن الخط العربي، 
كانوا  وقد  وتعّلًما،  كتابًة  العربي  بالخّط  يهتّم  مّمن  كانوا  الكتب،  متمّلكي  من  كثيًرا  فإّن 
باألمشاق،  خاّصة  كّراسات  لبعضهم  كان  وقد  الِمْشق،  ُيَسّمى  بما  الخّط  على  يتمّرنون 
أو  بأواخر  ربما  يمشقون  كانوا  العالم، وكذلك  مكتبات  في  اآلن  إلى  منها  محفوظ عدد 
أوائل مخطوطاتهم، كما في المثال الذي في الّصورة)2(، ونّص هذا المشق - بعد الجملة 
"أكرموا   :- بالخير  تّمم  رّب  تعّسر  وال  يّسر  رب  المشق:  بها  يبتدئون  التي  المشهورة 
أوالدكم بالكتابة فإّن الكتابة من أهم األمور وأعظم السرور، سوده الحاج حسين الحليمي 

سنة 1184".

ومن الفوائد اّلتي أعتقد أّنه يمكن استنباطها للباحثين من هذا القيد أعني "قيد المشق" 
العصر  في  للخط  والشكلي  الفني  الجانب  متابعة  وكذلك  الخطاطين،  خطوط  معرفة 
الذي هو  الفن  تهم أصحاب هذا  قد  التي  الفوائد  المشق، وغيرها من  فيه هذا  المصنوع 

)1( أقول لم أر من ذكرها، وال أعني لم يذكرها غيري، فال تحجير للواسع.
)2( الغازي خسرو: 5676.
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الخط العربي، أو غيرهم من الباحثين بشكل عام.

والله تعالى أعلم.

* * *
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ماذا تعني كلمة "السواد" في أدبيات الشروح؟

د. إياد بن خالد الطباّاع

السواد: كلمة أهملتها المعجمات، لشهرة تداولها بين أهل العلم في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين، وهما القرنان اللذان نشط فيهما تأليف المعجمات.

والمراد بالسواد: هو المتن.

وقد أكثر من استخدامها إمام الحرمين الجويني في كتابه العجاب"نهاية المطلب في 
دراية المذهب"، فكان يشير للسواد، ويقصد به متن مختصر المزني، الذي شرحه في كتابه 

نهاية المطلب.

ومن السواد، قالوا: السوادة، فيما يبدو، مؤنثة، يقصدون به )عبارة المتن(.

وقد خبا استخدام هذه الكلمة فيما بعُد في استعماالت األئمة الفقهاء.

والذي أراه أّن استخدام الجويني لها كان لفصاحته وبالغته المعروفة، وهو ما تقاصرت 
دونه عبارات المتأخرين.

* * *
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بَا ةُ الّصَ َّ ي  - َساِنحَةٌ ِسيرِ

د. عبد الرزاق بن محمد مرزوك

شجني  احتَوت  كلما  الهبوب،  شريفة  ساحبة  طيبة  طروب،  سانحة  اليوم  لي  جرت 
الشريد؛ فتنتني وأطمحتني إلى المزيد.

سرت في َدْوح سروري أرتع وأسلو، يطوي الزهو لخطوي المسافات، إلى أن أبصرت 
ربوة ذات قرار وبهاء؛ ففئت إليها أستلذ سانحة اليوم وأتمالها.

وهي نظم مختَرع بديع، للشاعر األمهر الوصاف أبي الَحْزم َجْهَور بن عبيد الله أبي 
عبد ة، المولى الشامي الذي استوزه عبد الرحمن الداخل بعد توطده باألندلس، واستعمله 

على إشبيلية، فملك غرب األندلس خمسة أعوام، إلى أن توفي.

النبي  وما في شعره من اإلبداع الحري بالتملي: تناوُله - وهو يصف الورد - مولد 
ملسو هيلع هللا ىلص على نحو من التضمين غاية في اإلدهاش، ال يقع لكل شاعر، قال:

َأْغَصانِِه فِي  الَوْرُد  ى  َتَبدَّ َحاِسُدَوإَِذا  َوَهــَذا  َمْيٌت،  ــَذا  َف ــْت،  َذلَّ

رًا ُمَبشِّ بِيِع  الرَّ َوْفُد  َأَتى  الــَوافِــُدَوإَِذا  َفنِْعَم  َصْفَحتِِه  بُِطُلوِع 

بِاْسِمِه ِر  َكالُمَبشَّ ُر  الُمَبشِّ َشاِهُدَلْيَس  ِة  ــُبــوَّ الــنُّ ــَن  ِم َعَلْيِه  َخــَبــٌر 

َأْوَراِقِه ِمْن  الَوْرُد  ى  َتَعرَّ ــُد)1(َوإَِذا  ــَوالِ َخ َفُهنَّ  ــُه  ــَواِرُف َع َبِقَيْت 

* * *

َيراء: 248/1. )1( الحلة السِّ
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تملٌك لكتاِب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام

د. صالح بن راشد بن عبد الله القريري)1(

تملٌك لكتاِب قواعد األحكام للعز بن عبد السالم، ونصه: )قد تملكه من فضل ربه 
عبده وابن عبده عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عثمان آل محيميد النجدي، 
وإخوانه  ولمشايخه،  ولوالديه،  له  وغفر  عنه،  الله  عفى  السلفي،  الحنبلي،  الخالدي، 
المسلمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا إلى يوم الدين، في 

12 ربيع أول سنة 1361(.

ومكتبة الشيخ عبد الرحمن المحيميد، أهداها أوالده لمكتبة جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية بالرياض بعد وفاته ♫.

فوالده  صالحة،  نشأة  ونشأ   1332 عام  البصر  بلدة  في  ولد  الرحمن  عبد  والشيخ 
فتعلم  المنكر،  عن  والناهين  بالمعروف  اآلمرين  ومن  الصلحاء  من  علي  بن  محمد 
الورع محمد بن  الفقيه  الشيخ  بلدته على  العلم في  القراءة والكتابة، ثم شرع في طلب 
وقرأ  المدينة  إلى  ارتحل  ثم  كثيرة،  كتًبا  عليه  وقرأ  شديدة  مالزمة  والزمه  المقبل  مقبل 
على الشيخ سليمان بن عبد الرحمن العمري، ومحمد الطيب األنصاري، ثم انتقل إلى 
الشيخين  بريدة على  الشيخ، ودرس في  الله بن حسن آل  الشيخ عبد  مكة ودرس على 

عبد الله وعمر السليم، وعلى الشيخ عبد العزيز العبادي.

النبوية، وفي عام 1354  بالمدينة  الهجانة  إمامته لفوج  وقد ولي أعمااًل كثيرة منها: 
تولى قضاء صامطة، ثم قضاء صبياء، ثم رئاسة محاكم جازان، ثم انتقل إلى قضاء المنطقة 
الشرقي بمدينة الخبر، ثم في عام 1367 صار أميًرا لمنطقة العارضة جنوب المملكة، ثم 

انتقل للرياض ليكون عضوا قضائيا في ديوان المظالم.

)1( قبيل الظهر من يوم االثنين 19/11/1440 في البصر حرسها الله.
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توفي ♫ في شهر شوال عام 1394هـ.

هذه إلماحة يسيرة عنه موجزة، وقد جمعُت عنه ترجمة موسعة يسر الله إتمامها على 
خير، تضمنت عدًدا من مراسالته مع العلماء والملك عبد العزيز وسعود، وغيرهم.

تجاوبهم معي،  النبيلين محمد، وعبدالله، على  الفاضلين  األستاذين  والشكر البنيه 
جزاهم الله خيرا، ورفع قدرهم.
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المقتدي بلمح المهتدي

د. عبد الرزاق بن محمد مرزوك)1(

منشور موجز في ذكر نسخة مخطوطة أندلسية غضة النفاسة

وهي من كنوز مدينة ماَلَقة التي ردمتها عزلة قرون، ومن دفائنها المنسية هناك بقرية من 
اة داخل مكتبة من مكتباتها بأسى الضياع  قراها، المطمورة داخل قبو أو جدار، أو المسجَّ

واالغتراب.

َأَثاَلة ونسب، وَصَباحة  نادرة األصالة والَعتاقة، ذات  العراقة،  نسخة مخطوطة فريدة 
ساحبة وحسب، يبغي ِخطبة ودها العاشق التراثي الهوى، ويستقصي سبل وصلها ما طال 
به السير واشتد اللِّوى، حتى إذا بلغ ديارها سعى في الظفر بمهجة السبق إلى جلوتها هافيا 
مباكرا، الهثا منافسا مخاطرا، من كتاب )المهتدي في إفادة المبتدي(، لإلمام العلم العالمة 
العبقري الصنّاف، مجد العربية ومجدد علومها باألندلس: القاضي شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن علي بن األزرق الحميري األصبحي نسبا، الماَلَقي ميالدا ونشأة، الغرناطي 
إقامة واشتهارا، المالكي مذهبا، المتوفى سنة 896هـ، قبل سقوط غرناطة الكاسر المفجع 

بعام.

أصل  من  منسوخة  890هـ،  عام  شوال،  من  العاشر  في  المخطوطة  هذه  َكْتب  تم 
المؤلف، في حياته؛ قبل وفاته بستة أعوام.

وإن الذين حققوا تراث القاضي ابن األزرق الغرناطي – كالدكتور علي سامي النشار 
الذي حقق كتابه »بدائع السلك في طبائع الملك«، واألستاذة سعيدة العلمي التي حققت 
هذين  سوى  له  يذكروا  لم   - اإلسالم«  علوم  من  العربية  بمنزلة  اإلعالم  »روضة  كتابه 

الكتابين، وثالث اسمه »شفاء الغليل في شرح مختصر خليل«.

)1( ظهر يوم األحد 11 من ذي القعدة 1440هـ، الموافق 14 من يوليو 2019م، مراكش المحروسة.
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أحوال  اليوم ألول وهلة، وخالل  فكأنه يكشف  المبتدي«  »المهتدي إلفادة  أما هذا 
تأليفه - الطافحة بما هز استقرار المؤلف ♫ أيامها وبدل قراره – ما يزيد همة الباحث 

َنْفرًا في سبيل إحرازه وتحقيقه، ليشهر المزيد من تراث القاضي ابن األزرق المطمور.

* * *
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مخطوطات مكتبة جامع يافا الـكبير

يوسف بن محمد األوزبكي

جامع يافا الكبير

يقع في مركز مدينة يافا، على شاطئ البحر األبيض المتوسط.

قيل: إنه ثالث مساجد فلسطين من حيث المساحة، بعد المسجد األقصى والمسجد 
اإلبراهيمي.

تاريخ اإلنشاء: سنة 1158 هـ؛ أنشأه محمد البيبي، وعائلة البيبي اليافية يعود أصلها 
إلى بلدة )الباب( نواحي حلب.

سلحشور،  آغا  محمد  مير  هـ(:   1225 )سنة  البنيان  إليه  وأضاف  عه،  ووسَّ ره،  عمَّ
ا  المعروف بأبي نبوت، متسلِّم لواء غزة ويافا، وهو معتوق أحمد باشا الجزار )والي عكَّ

ت 1219 هـ(.

أسماء المسجد:

جامع يافا الكبير، جامع أبي نبوت، جامع المحمودية )نسبة إلى السبيل المحمودي 
داخل الجامع؛ على اسم السلطان العثماني محمود الثاني(، الجامع الجديد، جامع البلد.

وقد ضّم مجّمع الجامع: مدرسة ومكتبة.

المكتبة: كانت تقع في الطابق العلوي في الجهة الشرقية.

حجمها: )8م طول × 4.32 م عرض × 3.20 ارتفاع(.

محطات في تاريخ مخطوطات المكتبة:

 - سنة 1225 هـ/1810 م: نشأة المكتبة.

باسم  وُعِرَفت  المكتبة،  افتتاح  األعلى  اإلسالمي  المجلس  أعاد  م:   1923 سنة   -  
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)المكتبة اإلسالمية(، وكانت تحتوي على )1000( مجلد بين مخطوط ومطبوع.

 - تّم نقل المكتبة من داخل الجامع إلى بناية قريبة داخل حدود الجامع في الجهة 
الشمالية.

 - بعد سنة 1980 م تقديًرا: قام بتصويرها رماء جاد الله من نابلس، وتوجد المصّورات 
في مكتبة جامعة النجاح بنابلس.

 - قام بفهرستها عن المصورات:

ص الفهرس: الدكتور محمود عطا الله، وصدر الفهرس سنة 1984 م، وُمَلخَّ

1 – )339( مخطوًطا أغلبها في الفقه والعلوم اللغوية.

2 – )28( مخطوًطا باللغة التركية.

3 – )4( مخطوطات باللغة الفارسية

أقدم مخطوط: بتاريخ 653 هـ.

 - سنة 1985م: جرى نقل المخطوطات؛ وتقدر بـ ]350 – 400[ مخطوًطا، إلى 
قسم إحياء التراث اإلسالمي داخل الرواق الشمالي بالمسجد األقصى المبارك )مديرية 

أوقاف القدس – وزارة األوقاف – المملكة األردنية الهاشمية(.

 - سنة 1995 م: جرى نقل نسخة من وثائق القسم، باإلضافة لما فيه من مخطوطات 
– السلطة  أبو ديس )وزارة األوقاف  التراث والبحوث اإلسالمية في  إلى مؤسسة إحياء 

الوطنية الفلسطينية(.

ومن خالل تلك الرحلة الشاقة ُفِقَد منها عدد ال يستهان به، وبعض منها ظهر في )غزة، 
والمكتبة العبرية، وجامعة اإلمام بالرياض(.

»خزانة  منها:  مجموعات؛  عّدة  من  مكونة  أنها  يتبّين  بعضها  استعراض  خالل  ومن 
السيد حسين سليم مفتي يافا الدجاني الكائنة في جامع يافا الكبير بيافا«.

وبالله التوفيق.
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خط بهاء الدين السبكي

عادل بن عبد الرحيم العوضي

اإلمام العالمة قاضي القضاة أبو حامد أحمد بن علي السبكي، فقيه أصولي، لغوي 
نحوي، صاحب فضائل جمة ومناقب كثيرة، قال عنه الذهبي: )اإلمام العالمة المدرس... 
له فضائل وعلم جيد، وفيه أدب وتقوى، ساد وهو ابن عشرين سنة، ودّرس في مناصب 
أبيه وأثنى على دروسه(.وقال عنه ابن قاضي شهبة: )كان كثير الحج والمجاورة والتعبد 
واألوراد، كثير المروءة واإلحسان(. من مصنفاته: )شرح التلخيص(، )المناقضات( في 
الفقه، وشرح )قطعة من الحاوي(، )وقطعة أخرى من مختصر ابن الحاجب(، توفي بمكة 

مجاورًا سنة 773هـ. )المعلومات منقولة من موقع المعرفة(

نور عثمانية 703 نسخة من صحيح البخاري
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نقل من خط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين

د. صالح بن راشد بن عبد الله القريري

ذكر البهوتي نقاًل عن الشيخ تقي الدين أن اإلمام ليس له أن يزيد على القدر المشروع 
وأنه ينبغي أن يفعل غالًبا ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة.

وبهامشه حاشية بقلم الشيخ محمد بن عمر ابن سليم )ت1308(:

وأما قول الشيخ ♫: إنَّ اإلمام يزيد وينقص للمصلحة، فكما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )إني 
ألدخل في الصالة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صالتي مخافة أن أشق 
على أمه(، وكما لو كان وراء اإلمام أهل سواني ونحوهم، يشتغلون وتشتغل خواطرهم لو 
ا قرأ سورة البقرة  يطيل اإلمام، وكذا في حالة السفر، لكن التخفيف مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ لمَّ
في صالة العشاء: )فلوال قرأت سبح اسم ربك األعلى، والشمس وضحاها، ونحو ذلك(.

قاله شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين جواًبا لمن سأله ما وجه المصلحة في 
قول الشيخ ♫: ويزيد وينقص للمصلحة؟ 

ونقلته من خطه.

* * *
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»كشف الأسرار«

أ. د. عبد الحكيم بن محمد األنيس)1(

هدية  )ت696(  الصفدي  الحلبي  هالل  بن  يوسف  العالمة  تفسير  اليوم  إلّي  وصل 
كريمة من األخ العزيز أبي عبد الله محمد الجركس الذهبي جزاه الله خيرًا.

واسم التفسير: “كشف األسرار وهتك األستار”.

ويقع في أربعة مجلدات، ومجلد خامس للفهارس.

وقد استغرق تأليفه )21( سنة.

بدأ به المؤلُِّف في الشام سنة 665 وفرغ من نسخٍة منه، ثم فرغ من تبييضه في جامع 
الحاكم في القاهرة سنة 686.

وفي القاهرة أصلَح منه ما رأى إصالحه، وزاد ونقص، وبّين ما بان له ِمن مشكالته بعد 
البحث والمطالعة البالغة في نّيف وخمسين كتابًا ِمن كتب التفسير، رأى منها في المدرسة 
الفاضلية )36( كتابًا، ومن ذلك التفسيُر المعروف بالمحيط للقاضي عبد الجبار المعتزلي 

)ت415(، وهو خمسة وسبعون مجلدًا.

وقد ذكر في )3/247( أنه طالعه في المدرسة الفاضلية.

وهذا خبٌر مهم جدًا أفاد وجوَد نسخة كاملة من هذا التفسير في الربع األخير من القرن 
السابع.

وليته ذكَر عناوين هذه الكتب التي رآها في القاهرة، ال سيما كتب المدرسة الفاضلية.

وهو لم َيذكر في كتابه ِمن كتب التفسير سوى سبعة، ومنها ما هو في الغريب فحسب. 
وله في ذلك تعليٌل ذكره في آخر تفسر سورة الفاتحة.

)1( دبي: االثنين: 28 من شوال 1440.
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ومن المهم جدًا قراءُة مقدمة التفسير وخاتمته ففيهما بيان منهجه وطريقته ومراجعاته 
وتأّمالته في التأليف...

وِمن ذلك قوُله إنُه تأّمله بعد الفراغ منه سبع مرات في سبع سنين قبل تبييضه.

والكتاب حققه أ.د.بهاء الدين دارتما معتمدًا على نسخ تركية كاملة.

وطبعه مركُز البحوث اإلسالمية في إستانبول.

المركز  في  التحرير  هيئة  رئيس  أوغلو  َمْرت  سعاد  األستاذ  العزيز  صديقنا  له  م  وقدَّ
المذكور.

وقد استفدنا ِمن مقدمة د.سعاد وجوَد مسودة المؤّلف في مكتبة مراد مال، وقد اسُتفيد 
منها بأخرٍة في حل بعض المواضع الُمشكلة.

وكنُت رأيُت مختصرًا من هذا التفسير في مجموعة عارف حكمت في مكتبة الملك 
عبد العزيز في المدينة المنورة ألبي بكر نصرت بن عبد الله الخربوتي الرومي )ت1208( 

برقم )157/228(، في 337 ورقة.

ولم يذكر المحقُق د. بهاء الدين هذا المختصر...

وفي مجموعة بشير آغا في المدينة أيضًا جزٌء نسبه المفهرُس إلى ابن عربي! وكتب 
أحُدهم على الغالف: قطعة من تفسير الكرماني.

وأظنه جزءًا من تفسير الصفدي أيضًا، فلُيراجع وُيقابل بالمطبوع، ورقمه )278/17(.

ومزاياه.  وآرائه  منهجه  واستخراج  دراسة  إلى  األسرار( حاجٌة  التفسير )كشف  وفي 
ويبدو أّن المحقق - أحسن الله إليه - ترَك ذلك للدارسين فأحسَن.

* * *
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مقدمة الحافظ العراقي للشرح الـكبير لإحياء علوم الدين

أبو شذا محمود النحال

مقدمة الحافظ العراقي للشرح الكبير إلحياء علوم الدين وصلتنا ملحقة بغير ما نسخة 
من المغني عن حمل األسفار.

وهي مقدمة ماتعة جدا وقد أبدع الحافظ العراقي في الدفاع عن الغزالي واالعتذار عنه

وهو كثير االعتذار عما وقع في كتب المتقدمين من أوهام وهذا يدل على علو كعبه 
في العلم.

وقد وقفت على كراسة من تخريجه الكبير إلحياء علوم الدين عليها خط المرتضى 
الزبيدي ونص أنه طالعها واستفاد منها في إتحاف السادة المتقين والكراسة ملحقة بنسخة 

من معرفة اآلثار والسنن للبيهقي.

والحافظ العراقي له مكانة كبيرة في قلبي ويقول عنه تلميذه ابن حجر: كان كثير الكتب 
واألجزاء لم أر عند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه وأجزائه. ويقال: إن ابن الملقن كان أكثر 

كتبا منه، وابن المحب كان أكثر أجزاء منه. انتهى.

بتصحيه  اعتنى  بل  عليه  توقيعه  وضع  على  يقتصر  لم  العراقي  تملكه  ما  وغالب 
ومعارضته بأصول جياد هذا بجانب تسميعه والتطريز عليه بغرر الفوائد.

ومن بعض نفائس أسفاره التي وقفت عليها:

مجلد نادر الوجود من المسند الحنبلي مكتوب في همذان عارضه ثم قرئ عليه وَلم 
يعتمد بجل طبعات المسند.

من  وكان  الحاكمي  الجامع  بسطح  عليه  قرئت  للبيهقي  الكبير  السنن  من  ونسخة 
السامعين ابنه الولي العراقي وأخص تالميذه المحدث نور الدين الهيثمي.
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وبعض أجزاء هذه النسخة من وقف دار الحديث بدمشق ونسخت من نسخة الحافظ 
ابن عساكر اإلبرازة الجديدة للسنن وبعضها من وقف السلطان برسباي.

ونسخة نادرة من ميزان االعتدال للحافظ الذهبي طررها بغرر فوائده.

ونسخة من كتاب األمالي الشارحة لمفردات الفاتحة ألبي القاسم الرافعي التي نص 
بالتصحيح  العراقي  الحافظ  لها  فانتدب  سقيمتين  نسختين  على  قابلها  أنه  في  ناسخها 

والنسخة تزدان بخطه الشريف.

األمالي. والنسخة عليها تملك جمع من  لديه في مستخرجه على  المعتمدة  ولعلها 
هواة الكتب أجلهم العالمة السراج ابن الملقن. هذا والله أعلم.

* * *
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َّركشي خادِمُ الز

محمود بن محمد حمدان)1(

فقيًها  كاَن  الُمتوفَّى )794هـ(،  ركشي،  الزَّ بهادر  بن  الله  بن عبد  الَعَلُم محمد  اإلماُم 
َب بالِمنهاجي؛ لحفظِه وتماِم عنايتِه بكتاب: »منهاج  ًرا أديًبا، عالًما جلياًل، ُلقِّ أصوليًّا، ُمفسِّ
ْرَكَشة في صغره؛ وهي  الزَّ لتعلُّمه صناعة  ركشي؛  بالزَّ النَّووي، وُعِرَف  الطَّالبين« للحافِظ 

ة! صناعة الحرير المنسوج من الذهب، أو صناعة الِفضَّ
وهو  وضة«،  والرَّ افعي  الرَّ »خادم  اه:  سمَّ حافاًل  كتاًبا  ألََّف  أنَّه  ته  ِهمَّ عظيم  ِمن  كاَن 
ِمن أهمِّ ُكتب المذهب الشافعي وأوسِعها؛ حيث شرَح فيه كتابْين هما ُعمدتا المذهب: 
افعي، و»روضة الطالبين وعمدة الُمفتين« للحافظ  »فتح العزيز شرح الوجيز« للعالمة للرَّ
فهو  لقصِدِهما؛  ِم  والُمتمِّ لُهما،  رِح  كالشَّ الكتاب  »وهذا  ركشي:  الزَّ لُفه  مؤِّ يقوُل  النَّووي. 
ُمْشِكل  َحاه، أو  ُينقِّ َيفتَحاه، أو نقٍل لم  ُمغَلٍق لم  قيََّداه، أو  لُمَقيٍَّد أطلَقاه، أو ُمطلٍق  الكفيُل 
حاه، أو سؤاٍل أهَماله، أو بحٍث أْغَفاله، أو أمًرا تاَبَعا فيه بعَض األصحاب وهو  لم ُيوضِّ

ليل في النَّظر األقوم«)2(. افعي أو رأِي الُمعَظم، أو ما اقتضاُه الدَّ بخالف نصِّ الشَّ

وال غرَو فقْد »َجَمع شتاَت دقائِق الِفقه وشواِرده، وحَوى عقائَله ومعاقَله، وأظهَر ِمن 
ُع الثَّناَيا«)3(. زوايا خفية الخبايا، وقال لمعماه: أنا ابُن َجال وَطالَّ

مؤلُفه   - و»شَحنه  جليلة«،  »فوائَد  الُكبرى  الشافعيَّة  الَمعَلمُة  هذه  نت  تضمَّ فقد  لذا   
- بالفوائِد الزوائد« كما قال ابن قاضي ُشهبة في »الطبقات« )168/3(، وابن حجر في 

رر« )134/5(. »الدُّ

فِر الحافل ِمن الُعُمر والُجهِد والوقِت،  ولقْد أنفَق الزركشيُّ في سبيِل تأليِفه لهذا السِّ

)1( 18/ذو الحجة/1440 هـ.
اغستانية، من محفوظات مكتبة برنستون. )2( )الخادم ق2/أ( النسخة الدَّ
اغستانية، من محفوظات مكتبة برنستون. )3( )الخادم ق2/أ( النسخة الدَّ
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بقوله:  ذلك  بعِض  عبََّر عن  ولقد  فِكِره،  ِذهنه، وُعصارَة  فأودَعه ُخالصَة  العظيم؛  يَء  الشَّ
والُمولَّدات  الغربية  والُمصنَّفات  الجليل،  والفهِم  الطويل  العُمِر  إلى  َيحتاُج  »فهذا كتاب 
افنات  الصَّ ِمن  الّسباِق  فيه حلَبة  الِجدِّ واالجتهاد، وركبُت  فيه ساعَد  رُت  ... شمَّ العجيبة 
شرائع  وَوَردُت  القدماء،  واألصحاب  افعّي  الشَّ نصوص  ُزبَد  َمخضُت  أْن  بعَد  الِجياد، 
ِمن  به  اللُه  به من معادنه، ومنه ما فتح  الد....؛ فمنه ما أحد  الُمستْدركين من  المتأخرين 
من  الّطروِس  نهار  في  واطلعُت  األقالم،  أجفاَن  التق...  ليل  في  أسهرُت  طالما  خزائنه، 
ا  هر له نفَقه، وشغلت به عمَّ ة الُعمر ال يخلف الدَّ التوقد شموَس الكالم، وأنفقُت فيه ُمدَّ
أبرَز  بديَع المحاسِن كثيَر اإلحسان،  اللِّسان،  عناني طبقًة بعد طبقة؛ فدونك كتاًبا فصيَح 
عرائس الحقائِق لُخطَّابِها، واطلع تمار الدقائق حين أرطابها، جلبُت إليه غرائب الدفاتر؛ 

فاْختاَر أَحاسنها، وُدرت عليه سحائب الخواطر فورَد صافيها ور... فهو كما قيل: 

َها          صواِمُت ماٍل ما دَرى أيَن ُتجعُل«)1(. أفاَد ِمَن الَعْليا ُكنوًزا لو انَّ

تناوله ستون  فقد  ًدا!  ُمجلَّ ُقرابة )25(  في  الُمنيف سُيطبع  الطَّامور  فهذا  وال عَجب، 
الباحثين  من  ذلك  أخذ  كم  فتخيَّل  القرى،  أم  جامعة  في  الماجستير  رسائلهم  في  باحثا 

األفاضل من وقٍت وجهٍد، ُرغم توافر الحاسوب والشبكة، والموسوعات االلكترونيَّة!؟

َفه، قبَل ستة قرون؟! فكيَف -بربِّك- بمن ألَّ

ا تعَلم أنه ُتوفي عن 49 سنًة، بعدما ترك ُمؤّلفات ينوء عن َحْمِلها  هذا، ويزيد عجبك لمَّ
ر؟! رحمه الله وبلَّ ثراه. جال! فكيف لو ُعمِّ الرِّ

* * *

اغستانية، من محفوظات مكتبة برنستون. )1( )الخادم ق2/أ( النسخة الدَّ
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باني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قصة تأليف الفتح الر

د. صالح بن راشد بن عبد الله القريري

زار الشيخ صالح بن دخيل بن جارالله من علماء بلدة بريدة )ت1340( مصر، وممن 
بدأ  قد  الدخيل  صالح  الشيخ  وكان  )ت1378(،  الساعاتي  أحمد  الشيخ  فيها  عليه  قرأ 
فكتب  الساعاتي؛  الشيخ  على  ذلك  فاقترح  إلكماله،  الوقت  يسعفه  ولم  المسند  بترتيب 

الشيخ الساعاتي كتابه "الفتح الرباني".

وجهوده  سيرته  الدخيل  صالح  )الشيخ  كتابه  في  الرعوجي  نواف  الشيخ  الفائدة  هذه  ذكر 
العلمية صـ65(، نقال عن حفيد المترجم، وهو ينقلها عن إمام الحرم الشيخ عمر السبيل ♫.

وللشيخ صالح الدخيل رٌد على القس زويمر في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب، منشور في مجلة المقتطف المصرية، ومما ذكره في رده أنه كان في مصر 

سنة 1318هـ.
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بيتان لشيخ الإسلام بن تيميّة ♫

عبد الله بن علي السليمان آل غيهب

أنشدنا  قال:  تعالى،  الله  أبقاه  الهادي)1(  عبد  بن  محمد  الدين  شمس  اإلمام  أنشدنا 
شيخنا اإلمام أبو العباس أحمد الطبراني)2( ♫ تعالى هذين البيتين وذكر أنهما لشيخ 

اإلسالم أحمد بن عبد  الحليم بن تيمّية ◙:

طامٌح وطرفك  اًقا  عشَّ كنت  يسوىإذا  لمن  ْق  تعشَّ َتْعَشْق  أن  بد  وال 

الخنى بعيٌد من  التقوى  ــروىقريٌب من  ــه ُت ــوال ـــوارده تــروي وأق م

)1( لعله: الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي )ت837هـ(، عم ابن المبرد )ت909هـ(. 
انظر: الجوهر المنضد )ص124(.

)2( لعله: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن علي المعروف بـ»بواب الكاملية« )ت:835هـ(. كان 
شافعًيا ثم تحول إلى مذهب اإلمام أحمد، عني بالحديث كثيًرا وسمع، وكان يحب الشيخ تقي الدين ويأخذ 
بأقواله وأفعاله. انظر: المقصد األرشد )81/1(. وقد نسخ للشيخين عدة رسائل ومصنفات؛ منها: »فصل في 

اإلسالم وضده«، و»عدة الصابرين«، وغير ذلك.
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تملك العلامة عُمر بن عبد الوهاب العُرْضِّي )ت١024هـ(

علي الصالح الصمعاني

القاضي  »شفا«  على  الكبير  الشرح  وصاِحُب  زمانه  في  حلب  لعالمة  جميل  تملك 
عياض الُمسمى »فتح الغفار بَِما َأكرم الله بِه نبيه الُمختار« العالمة ُعمر بن عبد الوهاب 

الُعْرِضّي )950-1024هـ()1(.

)1( مغنيسيا )136(.
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ُحب )ت789هـ( د بن عبد الله بن الم َّ َأبيات للإمام َأبي بكر محم

عبد الله بن علي السليمان آل غيهب

الُمحب )ت789هـ( صاِحُب  بن  الله  عبد  بن  د  بكر محمَّ َأبو  الحافظ  لإلمام  َأبيات 
كتاب »صفات رب العالمين« عجل الله بطباعته.

دار الكتب الظاهرية )6848/عام(.

* * *
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يه« تعليٌق لابن الصيرفي الحنبلي على كتاب »كف التشبيه بأكف أهل التنز

يه« لابن الجوزي = »دفع شبه التشبه بأكف التنز

عبد الله بن علي السليمان آل غيهب

»كف  كتاب  على  الصيرفي  بن  يحيى  زكريا  أبي  الدين  جمال  الشيخ  خط  من  نقلت 
التشيبه«: عفا الله عن الشيخ جمال الدين)1( - ♫ تعالى - بنى قصًرا وهدم مصًرا، 
ابن  ابن عقيل« و»قال  »قال  يقول:  بآخره  ثم جاء  السلف  الكتاب مذهب  أول  في  سلك 
قتيبة« و»قال الخطابي«، وتأول اآليات واألحاديث؛ فما ترك لعلي بن إسماعيل)2( مقاالً 

إال وسلكه وأربى عليه، ويتابع ابن عقيل في كل ما يقول! فالله تعالى أن يعفو عنهما.

أماتنا الله على الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه اإلمام أحمد بن حنبل رضوان الله 
عليه.

كتبه يحيى بن الصيرفي عفا الله عنه.

)1( في طرة األصل - بخط الناسخ -: »يعني ابن الجوزي«.
)2( هو أبو الحسن األشعري.
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تصحيحات للطبعة الأولى من زاد المعاد

)ط. دار عالم الفوائد(

د.علي بن محمد العمران

حت في الطبعة الثانية من »زاد المعاد«، أعددناها لمن  هذه قائمة باألخطاء التي ُصحِّ
ح نسخته. وهناك تعديالت أخرى يسيرة في الطبعة الثانية لم  اقتنى الطبعة األولى ليصحِّ
نذكرها هنا ألنها ليست بأخطاء، كزيادة بعض الفوائد في مقدمة التحقيق، وإعادة صياغة 

بعض التعليقات، وأمور تتعلق بالتنسيق وعالمة الترقيم.

املجلد األول )مقدمة التحقيق(:

* ص11/س12: »لم نجد فيما وصل إلينا... زاد المعاد«.

الصواب أنه قد أحال في »كتاب السماع« )ص104( على »زاد المعاد« فقال: »كما 
ذكرناه في هديه ملسو هيلع هللا ىلص«.

* ص45/س8: »توفي في حدود 620«. الصواب: »720«.

* ص94/س10-11: »ولكن القسم الذي... بعد وفاة المؤلف«.

الصواب حذف هذه العبارة، ألنه ُكتب في حياته.

* ص94/س4 من تحت: »عرف بابن القيم ♫ تعالى«.

الصواب: »رحم الله سلفه«.

املجلد األول )النص املحقق(:

ه أبو طالب وبعث معه  * ص61/هـ)1( ُيستبَدل به: »)97/8-98( ولفظه: »حتى ردَّ
من رأى«. وانظر: »جامع المسانيد« البن كثير )357/10(«.
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الهامش: »كذا، وهو وهم أو سبق  يعلَّق عليه في  * ص102/س7: »أختها رملة«. 
مسلم«  »صحيح  انظر:  أختها.  ال  حبيبة  أم  اسم  هو  فـ»رملة«  ة«،  »عزَّ والصواب:  قلم، 

.»)16/1449(

* ص395/هـ)4(: »تقدم تخريجه مفصال )ص352 - 353(«.

الصواب: »)ص328 - 329(«.

* ص402/هـ)3(: » والخطيب في »اقتضاء العلم العمل« )ص175(...«.

الصواب: »)ص75(«، وُيحذف بعده: »وأبو نعيم في »الحلية« )92/8(«.

* ص513/هـ)1(: »تقدم تخريجه )ص410(...«. الصواب: )ص448(.

* ص597/س5: »قصرُت... وأفطرُت«. الصواب: »قصرَت... وأفطرَت«. وُيضاف 
في تخريجه )هـ3( في السطر الثالث بعد »عن عائشة«: »بنحوه«.

هذا  »وفي  الهامش:  في  عليه  ُيعلَّق  الشافعي وشيخنا«  قال  »كما  * ص612/س8: 
الحصر نظر. انظر حديث معاذ في »صحيح مسلم« )706 – 1484/4( وتعليق الشافعي 

عليه في »األم« )168/2( وتعليق شيخ اإلسالم في »مجموع الفتاوى« )64/24(«.

* ص656/هـ)6(: »وفي إسناده يزيد بن خالد أبو عبد الرحمن، مجهول«. الصواب 
حذف هذه العبارة، فإنه خالد بن يزيد أبو عبد الرحيم، ثقة.

املجلد الثاين:

* ص368/هـ)7(: ُيزاد في آخره: »وقد ذكره على الصواب في »المحلَّى« )87/7(«.

* ص460/هـ)7(: ُيحَذف: »من حديث عقبة«، فالحديث حديث عمر، وعقبة هو 
الراوي عنه.

املجلد الثالث:

* ص18/س2: »مولعة«.

ه: »أي: النفس مجبولة على حب  َلة«، ويستبدل بالتعليق في الهامش ما نصُّ الصواب: »موكَّ
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ل« بهذا المعنى له نظائر في كتب المؤلف. انظر: »مدارج  العاجل وإيثاره. واستعمال »موكَّ
السالكين« )470/2( وتعليقي عليه. وانظر: »تكملة المعاجم لدوزي )205/11(«.

* ص20/هـ)2(: »وفي الباب عن زيد بن ثابت مرفوًعا، وعن ابن مسعود وَفضالة بن 
ُعبيد موقوًفا عليهما«.

الصواب: »وفي الباب عن زيد بن ثابت وَفضالة بن ُعبيد مرفوًعا، وعن ابن مسعود 
موقوًفا عليه«.

* ص183/هـ)3(: »وأما رواية أبي عبيد في »األموال« )56، 57(...«.

الصواب: )67، 68(.

* ص562/س7: الصواب وضع عالمة االستفهام في آخره.

* ص575/هـ)1(: »وهو بعيد عن أوطاس«. الصواب: »حنين«.

* ص738/هـ)2(: »في رواية ابن صالح«. الصواب: »ابنه«.

المجلد الخامس

* ص7/هـ )3(: »ورجح البيهقي إرساله وقال: إنه موصول غير محفوظ«.

الصواب: »إن الموصول«.

املجلد السادس:

* ص236/هـ)1( يزاد عليه: »ورواه أيًضا الدارقطني )450/4(، وإسناده صحيح. 
ة  »عدَّ زيادة  دون   )221/7( والبيهقي   )2232( داود  وأبو   )2542( أحمد  وأخرجه 

الحرة««.

اللفظ في حديث عائشة، وإنما أخرجه  به: »لم يرد هذا  *ص258/هـ)4( يستبَدل 
أحمد )2542( وأبو داود )2232( من حديث ابن عباس. وأما من حديث عائشة فروي 
ة المطلقة«، كما عند الدارقطني )450/4( والبيهقي )451/7(  ة بريرة عدَّ بلفظ »جعل عدَّ

م في التخريج )ص236(«. وغيرهما، وإسناده ضعيف كما تقدَّ
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* ص259/هـ)1(: »والبيهقي في »السنن الكبرى« )742/7(...«.

الصواب: )451/7(.

* * *
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تصحيح نسبة كتاب »الرسالة في الصلاة« إلى الإمام أحمد ◙

من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المبرد ↓

عبد الله بن علي السليمان آل غيهب

في مواضع،  منها مذهبه  أخذوا  أحمد عند أصحابه حتى  الرسالة معروفة عن  )هذه 
وقالوا: »قال في رواية مهنا كذا« يعنون هذه الرسالة، كما يذكر ذلك القاضي أبو يعلى وأبو 

محمد المقدسي وغيرهما.

ولفظ الحديث يتناول في اصطالحه: كل ما روي بإسناد؛ سواء كان عن الصحابة أو 
التابعين، وسواء كان مسنًدا أو مرساًل أو كان من اإلسرائيليات.

يوافق  ومعناه  كذب،  أنه  يعلم  وال  األصول،  يخالف  ما  اآلثار  هذه  في  يكن  لم  وإذا 
األصول= جازت روايته.
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والحديث يْذُكره المفتي: تارًة بلفظه، وتارة بمعناه؛ لُيْفِهم المخاطبين.

* * *

ُنقل من خطه؛ نقله أبو بكر محمد ابن المحب من خط الشيخ تقي الدين)1( ♫.

قال الذهبي: هذه الرسالة في إسنادها إلى اإلمام أحمد مجاهيل، وفي أحاديثها مناكير، 
وأخشى أن تكون موضوعة)2( أ.هـ

)واعلم أن بعضهم أنكر هذه الرسالة أن تكون لإلمام أحمد، وقال: إن رجال إسنادها 
مجاهيل وفيها أحاديث ال تعرف.

)1( هو شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫.
)2( في السير )287/11(: )رسالة المسيء في الصالة باطلٌة(، وفي )330/11(: )كتاب »الرسالة في الصالة«، 

قلت: هو موضوع على اإلمام(.
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أقول: هذه الرسالة من له أدنى معرفة يعلم أنها في األصل لإلمام أحمد، ولكن فيها 
زيادات لغيره.

وليس في سندها أحد مجهول، إال عند من ال معرفة له.

وليس فيها حديث ال يعرف، إال عند من ال معرفة له باألحاديث.

ولكن غالب ما فيها مقاطيع وُنَتف من أحاديث مذكورة ألحاديث مشهورة معروفة 
عند ذوي المعرفة، ذكرها في مقام االحتجاج ال في مقام الرواية.

وأما المزاُد فيها فمعلٌَّم)1( عليه، وهو ُيعلم ضرورًة؛ فإّن فيها أحاديث مزادة معزّوة إلى 
من هو بعد اإلمام أحمد من صحيح مسلم وسنن أبي داود، وذلك معلوم. والله الموفق( 

أ.هـ

* * *

)1( كذا قرأتها، وهي قراءة محتملة.
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ية لابن طولون ية والنحو تعليقًا على نشرة د. علي زينو للرسائل اللغو

عمر بن ماجد السنوي

* رسالة اإللمام بشرح حقيقة االستفهام، مطبوعة غير مرة منسوبة إلى ابن هشام - على 
الصحيح - وليس فيها البن طولون غير التدوين مع وضع العنوان واختالف االستفتاح... 
ولو أن المحقق أعاد تحقيقه بالعنوان األصل على األصول الخطية لرسالة ابن هشام التي 

ظهر منها 3 أو 4 حتى اآلن لكان أفضل.

* رسالة مخاطبة بين الزجاج وثعلب، نشرت أيًضا بتحقيق الدكتور الفاضل محمد 
علي عطا، في رسالتين بعنوان: خطأ فصيح ثعلب، وانتصار ابن خالويه. ثم ألحقهما بمقالة 

فيها دراسة نسخة ابن طولون.
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عبد العزيز سعداني

من  الكتاب  لهذا  وسًما  أصدق  ال 
قدره  وعال  خطره  جّل  إنما  و  اسمه؛ 
المذكورين  وإمامة  المترَجمين  لجاللة 
ال  والدين؛  العلم  في  القيروان  أئمة  من 
اإلمام  رحاه:  وقطب  عقده  واسطة  سيما 
أصحابه؛  وصحب  وأصحابه؛  سحنون 
الذين كانوا ُعَمد إفريقية؛ وزينة المغرب؛ 
ولو أراد المقتصد االجتزاء بالقصد وطي 
أن  يجمل  فال  تحليتهم؛  في  القول  بساط 
يعدل عما ذكره أبو بكر المالكي في صدر 
]وهو  زنون  بن  شيبة  عن  الخامسة  الطبقة 
جليل من أصحاب سحنون[ تحدث فقال 
اقتصار -: »عرست فدعوت  - مع بعض 

أهل  من  شيخ  دعوت  فيمن  »وكان  قال:  فأتوني«،  أصحابنا،  من  جماعة  عرسي  ليلة 
منه  يسمعون  الناس  وكان  حنبل.  بن  أحمد  أصحاب  من   - علينا  قدم  كان   - المشرق 
الليل في  نبياًل قّلما رأينا مثله«.قال: »فكان أصحابنا في أول  العلم، وكان شيًخا مسمًتا 
ابتدروا  العلم والمناظرة فيها، ثم  قراءة وبكاء وخشوع، ثم أخذوا بعد ذلك في مسائل 
ابن  أصحاب  من  الذي  »فنظر/الشيخ  قال:  أحزابهم«،  يصلون  الدار  زوايا  ذلك  بعد 
قط   أحًدا  رأيت  ما  والله  العلم؟  معلمهم  هؤالء؟.ومن  من  أصحاب  »من  فقال:  حنبل 
ذلك  وبعد  والخشوع،  والبكاء  القرآن  قراءة  في  الليل  أول  في  أخذوا  هؤالء:  من  أنبل 

أخذوا يتناظرون في العلم، ثم بعد ذلك وثبوا إلى قيام الليل والتهجد بأحزابهم.

والله ما رأينا مثل هؤالء قط ، والله وال يصحب هؤالء رجال إال نبَّلوه وشّرفوه«، فقيل 
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له: »هؤالء أصحاب سحنون«. وإنما الكتاب كله كالشرح لهذه القصة والله المستعان.

* * *
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إعادة بناء الكتاب المفقود

عمر بن ماجد السنوي:

يوجد كتاب لمؤلف عراقي شاب، باحث في    

بناء  قضية  فيه  تناول  والتاريخ،  واألدب  التراث 
قواعد  بحسب  وعملًيا،  نظرًيا  المفقود،  الكتاب 
العلماء وتأصيالتهم المتناثرة بين الكتب؛ فجمعها 
ًسا  ورتبها وهذبها وصنفها تصنيًفا واعًيا حسنًا، مؤسِّ
التراث  تجميع  »علم  أسماه  مفرٍد  لعلٍم  بذلك 
للمخطوطات  نجيبويه  مركز  عن  صدر  المفقود«. 
في  ويقع  البيضاء.  الدار   ،2018 التراث،  وخدمة 

230 صفحة.

وبناًء على نظريته هذه: أخرَج

كتاًبا ِمن كتب األصمعي المفقودة، 
وهو كتاب "القلب واإلبدال".

د. محمد بن عوض الشهري:

وقريب من هذا ما فعله زميلنا 
د. فهد النمري )األستاذ المساعد 

بجامعة الدمام(، حيث جمع كتاب )الرد على الجهمية( البن أبي حاتم، وذلك في رسالته 
الماجستير، من جامعة الملك سعود. جاء في 240 صفحة تقريًبا، وثاّق كلاّ أثٍر من اآلثار، 

ثم خرجه، ثم تكلم عن إسناده.

د.  أ.  بالقريب:  ليس  زمن  منذ  طرحها  وقد  قديمة،  المفقود  التراث  تجميع  وفكرة 
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الكتب  المفقود من  التنقيب عن  المنهجية في  )القواعد  كتابه:  ياسين، في  بشير  حكمت 
واألجزاء التراثية(، وقدم للكتاب كل من: الشيخ

د. بكر أبو زيد، وأ. د. طه جابر العلواني.

أ. د. عبد الحكيم بن محمد األنيس:

بم يجتمع مع كتاب األستاذ حكمت بشير 
ياسين وبم يفترق؟

عمر بن ماجد السنوي:

الكتاَبين  بين  الفرق  فإن  اطالعي،  بحسب 
يتجّلى في كون هذا العمل يهدف إلى تأسيس 

علم متكامل، وُيعنى بآلية بناء الكتاب المفقود بشكل أكبر. بينما كتاب الشيخ حكمت يفيد 
آليةالبحث عن الكتب المفقودة، ولم ُيعن بآلية بنائها - إال إشارات -.

ولعل ما نشرُته لكم من مقدمة كتاب البياتي

بين  الفرق  عن  وافية  فكرة  وفهرسه،تعطي 
العَملين.

حيدر جمعة الجزائري:

مفيٌد  نافٌع  بشير،  حكمت  الدكتور  كتاب 
جًدا، إال أنه نشره مرتين بعنوانين مختلفين:

التنقيب عن  المنهجية في  القواعد  األولى: 
المفقود من الكتب، وقدم له الشيخ بكر.

تقديم  وحذف  مقدمته،  في  زاد  واالنبعاث،  الحوادث  بين  التراث  بعنوان:  والثانية 
الشيخ بكر.
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أ. د. عامر حسن صبري:

وكنت قد جمعت ما وصلت إليه من »مسند المعافى بن عمران« وألحقته بـ«الزهد« 
قبل عشرين سنة تقريًبا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

المطبوع، وقد  كثيرة ساقطة من  »الزهد« لإلمام أحمد نصوًصا  لكتاب  وقد جمعت 
بدأت هذا العمل من سنة 1996م.

أ. د. عبد الحكيم بن محمد األنيس:

ولألديب أحمد محمد عبيد )من أدباء اإلمارات( كتاب في منهج جمع الكتب األدبية 
المفقودة، تحدث عنه في مؤتمر المخطوطات في أبو ظبي.

والفقير يعمل منذ سنين في إعادة تدوين )منتخب الفنون البن عقيل( البن الجوزي.

وللفقير )فيمن فقد كتاب نفسه وأعاد تدوينه...( ضمن كتاب.

وإلحسان عباس نصوص مفقودة.

عادل بن عبد الرحيم العوضي:

ولألخ مازن البحصلي البيروتي جهود في جمع نصوص بعض الكتب المفقودة.

حيدر جمعة الجزائري:

التفسير،  في  مالك  اإلمام  تفاسير، كمرويات  في جمع عدة  بشير  والدكتور حكمت 
ومرويات اإلمام أحمد.

وكذلك ما جمعه الدكتور جمال عزون، من نصوص »مناقب اإلمام الشافعي رضي 
الله عنه« لآلبري، وألحقها بما وجده من القطعتين.

ويوجد بحثان في جمع النصوص:

1 - نصوص ضائعة من تاريخ أخبار مصر للمسبحي.

2 - نصوص من أخبار مصر البن مأمون.
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د. رياض بن حسين الطائي:

لكثير من الرّواد جهودهم وسبقهم في تجميع التراث المفقود ولملمة أوراقه، سواء 
فيما يتعلق بجمع ديوان مفقود، أو جزء مغّيب، أو كتاب مندثر. وممن يشار إليه في هذا 
الباب: األستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري، في »محاولة« جمعه لمسند خليفة بن خياط، 

وكتابه »المقتبس من كتب يعقوب بن سفيان الفسوي«، و«مغازي موسى بن عقبة«.

»صنع  المفقود«:  التراث  بناء  »إعادة  لموضوع  السابقة  الدراسات  في  يدخل  وفيما 
الدواوين الضائعة.. الواقع والمأمول« بقلم: د. عبد الرزاق حويزي.

ولفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم األنيس مقالة ماتعة في إعادة بناء الكتاب المفقود 
»أخبار علي بن عساكر« تأليف ابنه القاسم.

نواف بن محمد الموصلي:

وقد تم نشر عمل د. عبد الحكيم األنيس

نشرتنا  من   )20  -  19( عدد  في 
المباركة.

عمر بن ماجد السنوي:

بناء  وإعادة  تجميع  على  عكفُت  وقد 
»أخبار  لفي:  السِّ طاهر  أبي  الحافظ  كتاب 
أبي العالء المعّري«، منذ عام ونصف العام، 
وانتهيت منه، وبقيْت بعض فصول الدراسة 

لعلي أنجزها قريًبا - إن شاء الله -.

أ. د. عامر حسن صبري:

ولمصطفى جواد نصوص من معجم األدباء.
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حسين القحطاني:

وإلحسان عباس »شذرات من كتب مفقودة في التاريخ«.
ولعبد المحسن الحسيني »التراجم الساقطة من الكامل البن عدي«.

ولسعدي الهاشمي »التراجم الساقطة من ثقات ابن شاهين«.

به  ذّيل  للدينوري،  »المجالسة«  لمطبوع  استدراك  سلمان  آل  مشهور  للشيخ  وأظن 
تحقيقه.

ولماهر الفحل استدراك للساقط من »صحيح ابن خزيمة« ذّيل به طبعته.

الرسالة والتأصيل - كل  الكبرى« استدراك وضعه محققو  النسائي  وكذلك لـ«سنن 
على حدة - إن لم أكن واهًما.

مطبوعات  على  االستدراك  في  الشبكة  على  مقاالت  البيروتي  معاوية  ألبي  وأظن 
»المعجم الكبير للطبراني«.

صالح فتحي هلل:

النصوص الساقطة من الكامل البن عدي،
ليست من هذا الباب؛ فهي زيادات موجودة في 
نسخ الكتاب الخطية سقطت من طبعة دار الفكر 

قديًما.

أبو جنة الحنبلي:

استدركُت نصوص »طبقات أصحاب  وقد 
ما  ذيل  في  وطبعُتها  للخالل،  أحمد«  اإلمام 

وجدته من »الطبقات«.

مشهور بن حسن آل سلمان:

استدركُت »فضائل مالك« ألحمد بن مروان الدينوري« ونشرته أخرة.
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ويسر الله لي تجميع كتاب »الموت« البن أبي الدنيا.

ويسر الله لي اليوم اكتشاف قطعة في مجلد

لألديب  الناصر  الملك  سيرة  من 
الصادر  المرسوم  وفيها  علي،  بن  شافع 

.♫ تيمية  ابن  في حق 

وأظن أن مسار البحث المهم جًدا عند 
ينبغي أن يترجم في المخبوء  التراث  محبي 
ذلك  في  والكتابة  واستكشافه  التراث  من 

تنظيًرا وتاصياًل.

حسين القحطاني:

فهناك  الدنيا،  أبي  ابن  ذكر  وعلى 
استدراكات فيه:

»جامع  من  الناقص  بعض  استدرك  وأظن  الطباع،  إياد  لمحققه  والنية  اإلخالص   -
العلوم والحكم«.

- القبور، استدرك محققه طارق العمودي - فيما أظن - الناقص من »أهوال القبور 
وشرح الصدور والروح«.

- مجلدان في الزيادات على ما ذكر، طبعة دار أطلس الخضراء.

والترهيب«  »الترغيب  في  األصبهاني  أخرجه  أذكر  فيما  منه  كثير  له،  الذكر  كتاب   -
بإسناده إليه، وأجد تعيين الكتاب في عزو المنذري في الترغيب، فهو مشروع إلعادة بناء 

الذكر إن لم يوجد أصله الخطي.

د. إياد خالد الطباع:

استدركُت على »اإلخالص والنية« من عدة مظان:
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- جامع العلوم والحكم البن رجب.

- الدر المنثور للسيوطي.

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم

الدين للزبيدي.

صالح فتحي هلل:

في  اآلن  أوائل 1990 وحتى  بدأت من 
ترد  لم  التي  خيثمة  أبي  ابن  مرويات  جمع: 
في القطع الخطية التي تم العثور عليها. وهذا 

موضوع طويل الذيل والله المستعان.

ولشيخنا طيب الذكر محمد عمرو بن عبد اللطيف جمُع نسخ أحاديث عدد من الرواة، 
بدأها ورحل ♫ قبل تمامها، منها: نسخة مؤمل بن إسماعيل، وابن لهيعة، وغيرهما.

ولصديقنا الشيخ أيمن علي أبي يماني جمع لمرويات الروياني وهو الجزء الثالث من 
تحقيقه »مسند الروياني«.

حيدر جمعة الجزائري:

وجمعت من سنوات كتاب »الزوال« ليحي بن آدم. وكنت وجدت غالبه في كتاب 
»الزوال ومعالم الدنيا« للعجلي.

أ. د. عامر حسن صبري:

لـ»أخبار مكة« للفاكهي مستدرٌك للمجلد األول.

حسين القحطاني:

 - بطة  البن  واإلبانة  للبيهقي  »القدر«  من  داود  ألبي  »القدر«  كتاب  جمع  يمكن  أال 
كتاب القدر -؟
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أ. د. محمد بن تركي التركي:

مما ينبغي التنبه له في جمع الكتب المفقودة أن يكون النص من رواية راوي الكتاب 
المراد جمعه، وبخاصة في الكتب المسندة.

د. صالح بن عبد الله القريري:

للكتاب األصل،  ما استدرك  يعزو  بالتخريج:  فيها من يشتغل  يقع  التي  من األخطاء 
خصوًصا ما أدخل في المكتبة الشاملة.

مثاله: استدراك الدكتور العمري للمعرفة والتاريخ للفسوي.

د. عبد الله السحيم:

التي  واألخطاء  الصنيع،  هذا  تعتري  التي  اآلفات  في  فيكتب  ينتدب  فاضاًل  وليت 
وقعت، مع التمثيل لها والنمذجة عليها؛ ليحذر منها من رام جمع كتاٍب وإعادة بنائه.

حسين القحطاني:

فعاًل هذا الطريق مدحضة مزلة.

* * *
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تصدير

إنَّ الحمَد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فال ُمِضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له.

ا بعد: أمَّ

فال شكَّ أنَّ علماَءنا أبدعوا في التَّصنيف في أنواع العلوِم والفنون، وتركوا لنا ميراًثا   
أودعوه في بطون كتبِهم، وتضاعيف ومؤلفاتِهم؛ فِمن هذه المؤلفات ما بقَي إلى يومنا هذا 

موا، وشاهَد عدٍل على ما سطرته أناملهم. برهاَن ِصْدق على ما قدَّ

اللَّطيف جَمعنا هنا خمسين أنموذجًا من خطوط هؤالء العلماء.  وفي هذا المبحث 
ففي معرفِة خطوطهم فوائد كثيرة، منها: توثيق الكتاب، وصحة نسبته إلى مؤلفه، ومعرفة 
ف على خصائص وأساليب الكتابة وتطورها عبر  مان الذي عاش فيه المؤلف، والتعرُّ الزَّ

العصور، وغير ذلك الكثير مما ال يتسع المجال لِذكره!

وتارًة يكون َخّط العالِم في صورِة قيد تملك، وتارًة في قيد سماع، وثالثة في حاشية، 
أو إجازة، إلى غير ذلك.

والعنايُة بخطوط العلماء أمٌر قديٌم؛ ذَكر ابُن النَّديم في الفهرست )62/1( قصة شخص 
كان ُموَلعًا بخطوط العلماء، فقال: )قال محمد بن إسحاق: كان بمدينة الحديثة رجل يقال 
اعة للكتب، له خزانة لم أَر ألحد مثلها  له: محمد بن الحسين، ويعرف بابن أبي بعرة، َجمَّ
القديمة،  النحو واللغة واألدب والكتب  العربية في  الكتب  كثرًة، تحتوي على قطعة من 
فَلِقيُت هذا الرجل دفعات، فأنس بي، وكان نفورًا ضنينًا بما عنده خائفًا من بني حمدان؛ 
ثلثمائة رطل جلود: فلجان وصكاك، وقرطاس مصر،  فيه نحو  فأخرج لي قمطريًا كبيرًا 
وورق صيني، وورق تهامي، وجلود أدم، وورق خراساني فيها تعليقات عن العرب وقصائد 
مفردات من أشعارهم، وشيء من النحو والحكايات واألخبار واألسماء واألنساب، وغير 
 – اسمه  – ذهب عني  الكوفة  أهل  أن رجاًل من  العرب وغيرهم، وذلك  ذلك من علوم 
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ه بذلك لصداقة كانت  كان مشتهرًا بجمع الخطوط القديمة، وأنه لما حضرته الوفاة خصَّ
بينهما وإفضال من محمد بن الحسين عليه، ومجانسة المذهب، فإنه كان شيعيًا. فرأيتها 
وقلبتها، فرأيت عجبًا، إال أن الزمن قد أخلقها وعمل فيها عماًل أدرسها وأحرفها، وكان 
على كل جزء أو ورقة أو مدرج توقيع بخطوط العلماء واحدًا إثر واحد، فذكر فيه خط من 
هو؛ وتحت كل توقيع آخر: خمسة وستة من شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض؛ 
◙، ثم وصل  الهياج صاحب علي  ورأيت في جملتها مصحفًا بخط خالد بن أبي 
هذا المصحف إلى أبي عبد الله بن حاني ♫؛ ورأيت فيها بخطوط اإلمامين الحسن 
وبخط  السالم،  عليه  علي  المؤمنين  أمير  بخط  وعهودًا  أمانات  عنده  ورأيت  والحسين، 
غيره من كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن خطوط العلماء في النحو واللغة، مثل أبي عمرو بن العالء، 
ومن  والكسائي،  والفراء،  وسيبويه،  األعرابي،  وابن  واألصمعي،  الشيباني،  عمرو  وأبي 
خطوط أصحاب الحديث؛ مثل سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، واألوزاعي وغيرهم، 
ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي األسود ما هذه حكايته، وهي أربعة أوراق أحسبها 
أبي األسود رحمة  والمفعول من  الفاعل  في  فيها كالم  ترجمتها: هذه  الصين،  من ورق 
الله عليه، بخط يحيى بن معمر، وتحت هذا الخط بخط عتيق: هذا خط عاّلن النحوي، 

وتحته: هذا خط النضر بن شميل.

ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه، فما سمعنا له خبرًا، وال رأيت منه   
غير المصحف، هذا على كثرة بحثي عنه()1( انتهى

ومنها جاءت الفكرة لجمع ما ُيمِكن َجْمُعه ِمن خطوط األعالم)2(، وكانت في البداية 

بعنوان )خزانة كتب شخصية في  له  التفصيل في بحث  الدباغ بشيء من  نزار  )1( والنص هذا علق عليه محمد 
حديث الموصل – تعليق على نص من كتاب الفهرست البن النديم( ونشر في مجلة دراسات موصلية، العدد 

)42(، ذو الحجة 1434هـ/تشرين األول 2013م، وهو مرفعو على الشبكة.
)2( وسبقنا إلى ذلك مجموعة من الجهات والمواقع، ومن المؤلفات المهمة:

العربية،  المخطوطات  معهد  الجبالي،  تامر  17م(،   – 11هـ=10   – )ق4  األصول  المخطوطات  فهرس 
1432هـ/2011م.

خطوط العلماء من القرن الخامس إلى العاشر هجري نماذج وأسئلة، عبد الله بن محمد الكندري و جاسم 
صالح الكندري، دار البشائر، 1435هـ/2014م.



581

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

– وذلك  الله  – إن شاء  القادمة ستكون هناك نماذج أخرى  النماذج، وفي األعداد  بهذه 
لعلم  نواة  العمل  أن  وأرجو  وغيرهم،  المجموعة  مشايخ  من  مجموعة  مشاركة  بفضل 

ضخم يضم خطوط العلماء.

ومصدر  َخطُّه،  عليه  الذي  الكتاب  واْسِم  الَعَلم،  اْسِم  بِذكِر  التوثيق  طريقة  وستنظم 
المخطوط، ونوعه، ومصدر ترجمته.

بنا بعيًدا؛ فنسأل اللَه التوفيق  منا ُمفيًدا نافًعا في عالم التُّراث، وقرَّ وعسى أن نكون بذا قدَّ
والقبول

ٍد وعلى آله وصحبه وسّلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمَّ

معرفة خطوط األعالم في المخطوطات العربية، محمد بن عبد الله السريع، دار المقتبس، 1439هـ/2018م.
مؤلفات د.محمد مطيغ الحافظ، مثل )جامع الحنابلة المظفري بصالحية جبل قاسيون، و المدرسة العمرية 

بدمشق(.
استدعاءات اإلجازة وأهيمتها في تعيين خطوط العلماء، د.عبداللطيف الجيالني، بحث مقدم ضمن أعمال 
)مؤتمر المخطوطات الموقعة( المنعقد بمكتبة االسكندرية )26 – 28 إبريل 2005م( وغيرها من الكتب 

واألبحاث.

وكتب

عادل بن عبد الرحيم العوضي

مجموعة المخطوطات اإلسالميَّة



582

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: جمال الدين أبو الثناء محمودُ بُن أحمدَ بِن مسعودٍ بن عبد الرحمن

الشهيرُ بابِن السِّراِج القونوّيُ الدمشقي الحنفّيُ )000 – 770هـ(

المخطوط: مختصر جامع األصول من أحاديث الرسول للمحدث أبي جعفر محمد بن 
المروزي المعروف بابن تاج الدين الوزير األسترابادي، ويعرف بالقبة، المتوفى بعد سنة 

682هـ.

قيد فراغ نسخ.

المكتبة: رئيس كتاب برقم 443.

 ،436/3 المضية  الجواهر   ،882 برقم   322/4 الكامنة  الدرر  الترجمة:  مصدر 
الفوائد البهية ص 339، البدور المضية 244/17 – 246.
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خط: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن شرف نجم الدين 

الدمشقي الشافعي المشهور بابن قاضي عجلون )8٣١ – 87٦هـ(

المخطوط: إجازة منه لتلميذه ابن شكم على نسخة من منهاج الطالبين لإلمام يحيى بن 
شرف النووي )631 – 676هـ(.

المكتبة: جامعة االمام محمد بن سعود برقم 5106.

مصدر الترجمة: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج8/ص95 – 97، الذيل التام 
على دول اإلسالم، ج255/2 – 256.
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خط: خطاب بن عمر بن مهنا بن يوسف بن يحيى زين الدين

العجلوني الغزاوي الشافعي )809 – 878هـ(

المخطوط: تقريظ له لرسالة نجم الدين ابن قاضي عجلون )831 – 876هـ( المسماة 
»نصيحة األحباب في لبس فرو السنجاب«.

المكتبة: المكتبة الظاهرية برقم 9569.

مصدر الترجمة: 

العقيان  نظم 
ص110،  ج1 
اإلسالم  ديوان 
ص211،  ج2 
ج3  الالمع  الضوء 

ص181.
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العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين 

العكبرّي )000 – بعد ٦٦5هـ(

المخطوط: مجمع األقوال في معاني األمثال )والكتاب له(.

المكتبة: تشستربيتي3669.

مصدر الترجمة: األعالم ج6 ص191.



586

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

بعد   –  000( الـكوفي  الدين  عفيف  منصور،  بن  محمد  بن  ربيع  خط: 
٦9٦هـ(

فقط  النسخ  تاريخ   – له  )الكتاب  والمفصل  سيبويه  كتاب  ابيات  شرح  المخطوط: 
بخطه(.

المكتبة: يني جامع 1064.

مصدر الترجمة: – األعالم ج3 ص15.



587

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )574 – ٦2٦هـ(

المخطوط: الفصيح ألحمد بن يحيى بن زيد، أبو العباس، المعروف بثعلب )200 
– 291هـ(.

المكتبة: تشستربيتي برقم 3999 )والمجموع يحتوي رسالة أخرى بخطه(.

مصدر الترجمة: وفيات األعيان ج6 ص127، األعالم ج8 ص131.



588

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الـكردي

أبو زرعة وليّ الدين، ابن العراقي )7٦2 – 82٦هـ(

المخطوط: محجة الُقرب إلى محبة العرب لوالده/عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
)725 – 806هـ(.

قيد قراءة. 

المكتبة:

دار الكتب 
المصرية، 

حديث 
.1504

مصدر 
الترجمة: 

طبقات 
الشافعية البن 

قاضي شهبة 
ج4 ص80، 
األعالم ج1 

ص148.



589

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن أحمد بن صفي بن قاسم بن عبد الرحمن الصوفي

أبو عبد الله شمس الدين الغزولي )٦97 – 777هـ(

المخطوط: صحيح اإلمام البخاري )ج3 – الجزء بخطه(.

حسن  كان  أنه  ترجمته  في  )ذكر  حديث   17  – اإلسكندرية/2944  بلدية  المكتبة: 
الخط(.

مصدر الترجمة: إنباء الغمر بأبناء العمر ج1 ص41، الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة ج5 ص46.



590

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

براهيم بن محمد بن إدريس بن بابا جوك البعلي خط: أحمد بن إ

نجم الدين ابن الشهاب )000 – 72٣هـ(

المخطوط: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد )625 – 702هـ(

المكتبة: بلدية االسكندرية/2943 حديث )النسخة كاملة بخطه(.

مصدر الترجمة: معجم الشيوخ للذهبي ج1 ص31 – 32، الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة ج1 ص108.



591

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان بن صالح الزين بن الشرف 

الداديخي الحلبي الشافعي )792 – 000هـ(

المخطوط: التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشي )745 – 794هـ(

المكتبة: بلدية اإلسكندرية/6935 )النسخة كلها بخطه(.

مصدر الترجمة: الضوء الالمع ج4 ص63.



592

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

يْني َّ م بْن مَالِك بْن مزروع بْن َجعْفَر الر َّ خط: محمد بن مُسَل

الصالحي شمس الدين )٦٦2 – 72٦هـ(

المخطوط: أحاديث سفيان بن عيينة رواية زكريا بن يحيى المروزي.

المكتبة: الظاهرية 3755 )مجموع 18( )عدة قيود قراءة بخطه وفي أماكن مختلفة(.

ج4  الحنابلة  طبقات  ذيل  ص283،  ج2  الكبير  الشيوخ  معجم  الترجمة:  مصدر 
ص466، توضيح المشتبه ج8 ص152، ج4 ص329 – 330.



593

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح 

شمس الدين الأنصاري المقدسي ثم الصالحي )70٣ – 759هـ(

بابن  المعروف  أحمد  بن  محمد  الفرج  أبي  إمالء  من  مجلس  فيه  جزء  المخطوط: 
الغوري )ت 239هـ(

المكتبة: الظاهرية 3756 )مجموع 19 – ق 44 – 45( )جاء في ترجمته بأنه كتب ما 
ال يحصر(.

الدرر  ص138،  ج7  األعالم   ،351  – ص348  المظفري  جامع  الترجمة:  مصدر 
الكامنة ج6 ص37.



594

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني

القتيبي المصري، أبو العباس )85١ – 92٣هـ(

 –  689( لمغلطاي  المحبين  من  استشهد  من  ذكر  في  المبين  الواضح  المخطوط: 
762هـ(.

المكتبة: الفاتح 4143.

مصدر الترجمة: الضوء الالمع ج2 ص103، األعالم ج1 ص232.



595

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد

 –  575( باطيش  بابن  المعروف  الشافعي  الموصلي  المجد  أبو  الدين  عماد 
٦55هـ(

المخطوط: التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل )الكتاب له(

المكتبة: دار الكتب التونسية برقم 8006.

مصدر الترجمة: طبقات الشافعية الكبرى ج8 ص131، األعالم ج1 ص328.



596

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور

النيسابوري الثعالبي )٣50 – 429هـ(

المخطوط: نثر النظم وحل العقد )الكتاب له(.

المكتبة: المكتبة الظاهرية برقم 3235.

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج9 ص477، األعالم ج4 ص163.



597

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن 

 –  ٦7١( الناس  سيد  ابن  العزيز  عبد  بن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  محمد 
7٣4هـ(

المخطوط: جزء فيه سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن بن 
العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي )305 – 393هـ(.

المكتبة: المكتبة الظاهرية برقم 3744 )مجاميع العمرية 7(.

مالحظة: قيد قراءة.

مصدر الترجمة: معجم الشيوخ للسبكي ج1 ص452، األعالم ج4 ص163.



598

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: نصر الله بْن أبي العز مظفر بْن أبي َطالِب عقيل بْن حمزة، نجيب الدين 

قَيِْشقَة يْبانيّ، الدّمشقّي، المعروف بابن الّشُ أبو الفتح الّشَ

)نيف وثمانين وخمسمئة – ٦5٦هـ(

المخطوط: جزء فيه سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن بن 
العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي )305 – 393هـ(.

المكتبة: المكتبة الظاهرية برقم 3744 )مجاميع العمرية 7(.

مالحظة: قيد سماع.

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج14 ص849، لسان الميزان ج8 ص ج2 ص272.



599

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر الغيطي السكندري الشافعي

أبو المواهب نجم الدين)000 – 984هـ(

المخطوط: الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة لعبد الرحمن بن كمال الدين 
أبي بكر جالل الدين السيوطي )849 – 911هـ(.

المكتبة: جار الله برقم 430.

مالحظة: قيد تملك.

مصدر الترجمة: الكواكب السائرة ج3 ص46، األعالم ج6 ص6.



600

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: حسن بن علي بن عمر بن أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن مهاجر 

الإسعردي )000 – 809هـ(

الكتاب: المخطوط: كتاب التوبة )المجلس الثاني والثالثون( ألبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر )499 – 571هـ(.

 المكتبة: المكتبة الظاهرية برقم 3744 )مجاميع العمرية 7(.

مالحظة: قيد قراءة.

ص224،  ج1  المشتبه  توضيح  ص752،  ج2  حجي  ابن  تاريخ  الترجمة:  مصدر 
شذرات الذهب ج9 ص1240.



601

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى الجيانى الأندلسي، أبو ذر

يعرف أيضاً بابن َأبِي رَُكب )000 – ٦04هـ( و

أبو  األزدي،  الثمالي  األكبر  عبد  بن  يزيد  بن  لمحمد  اللغة  في  الكامل  المخطوط: 
العباس، المعروف بالمبرد )210 – 285هـ(.

المكتبة: مكتبة الفاتح 4022.

مالحظة: قيد قراءة. 

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج13 ص104، األعالم ج7 ص249.



602

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن أبي الطاهر 

إسماعيل الجَوجَري القاهري الشافعي شمس الدين )82١ – 889هـ(

المخطوط: إجازة منه إلى علي بن عبد القادر الطوخي.

المكتبة: مكتبة حازم بن جماعة – القدس.

مالحظة: إجازة.

مصدر الترجمة: الضوء الالمع ج8 ص123، األعالم ج7 ص249.



603

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي الثقفي الحلبي

أبو الفضل بن أبي الوليد ابن الشحنة )804 – 890هـ(

السرخسي  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  األئمة  لشمس  المبسوط  المخطوط: 
الخزرجي األنصاري )000 – 490هـ(.

المكتبة: جورليلي علي باشا برقم 240.

مالحظة: تملك. 

اإلصر  رفع  على  الذيل  رقم755،  ص295  ج9  الالمع  الضوء  الترجمة:  مصدر 
ص357 – 406، األعالم ج7 ص51.



604

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: عبد البر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب 

ابن الشحنة الحلبي الحنفي سري الدين )85١ – 92١هـ(

السرخسي  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  األئمة  لشمس  المبسوط  المخطوط: 
الخزرجي األنصاري )000 – 490هـ(.

المكتبة: جورليلي علي باشا برقم 240.

مالحظة: تملك.

مصدر الترجمة: الضوء الالمع ج4 ص33، األعالم ج3 ص273.



605

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمود بن عبد البر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن غازي بن أيوب 

ابن الشحنة الحلبي الحنفي كمال الدين ابي الفضل )000 – 92٦هـ(

السرخسي  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  األئمة  لشمس  المبسوط  المخطوط: 
الخزرجي األنصاري )000 – 490هـ(.

المكتبة: جورليلي علي باشا برقم 240.

مالحظة: تملك.

مصدر الترجمة: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ج2 ص 306.



606

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

ينال العلائي الأصل القاهري الحنفي خط: محمد بن أحمد بن إ

دوادار برسباي )في حدود 8٣7 هــ – 000(

السرخسي  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  األئمة  لشمس  المبسوط  المخطوط: 
الخزرجي األنصاري )000 – 490هـ(.

المكتبة: جورليلي علي باشا برقم 240.

مالحظة: تملك.

مصدر الترجمة:الضوء الالمع ج6 ص295.



607

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: عباس بن أبي سالم بن عبد الملك الحنفي )578 – ٦5٦هـ(

السرخسي  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  األئمة  لشمس  المبسوط  المخطوط: 
الخزرجي األنصاري )000 – 490هـ(.

المكتبة: جورليلي علي باشا برقم 240.

مالحظة: النسخة بخطه.

مصدر الترجمة: سير أعالم النبالء ج14 ص818، المنهل الصافي ج7 ص55.



608

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد

بدر الدين العيني الحنفي )7٦2 – 855هـ(

المخطوط: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان )الكتاب له(.

المكتبة: أسعد أفندي برقم 2317.

مالحظة: الكتاب كله بخطه.

مصدر الترجمة: البدر الطالع ج2 ص294، األعالم ج7 ص163.



609

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

براهيم بن محمد، سِرَاج الدين ابن ُنجَيْم )29( خط: عمر بن إ

الحنفي المصري )000 – ١005هـ(

عبد  بن  أحمد  بن  علي  بن  إلبراهيم  المسائل  تحرير  إلى  الوسائل  أنفع  المخطوط: 
الواحد بن عبد المنعم الطرسوسي نجم الدين )720 – 758هـ(.

المكتبة: جار الله برقم 585.

مالحظة: قيد تملك.

مصدر الترجمة: خالصة األثر ج3 ص206، األعالم ج5 ص39.



610

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن علي بن أيبك السروجي أبو عبد الله )7١4 – 744هـ(

بن  الضحاك  بن  عمرو  بن  أحمد  وهو  عاصم  أبي  بن  بكر  ألبي  الجهاد  المخطوط: 
مخلد الشيباني )206 – 287هـ(.

المكتبة: الظاهرية 3753 – العمرية 15 – ل103.

مالحظة: قيد قراءة )ذكرت في ترجمته: أنه كان سريع الكتابة والقراءة(.

مصدر الترجمة: الدرر الكامنة ج5 ص310، البدر الطالع ج2 ص208.



611

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد الأنصاري 

الدمشقي الشافعي ابن الحرستاني )520 – ٦١4هـ(

النصري  الرحمن بن عمرو بن صفوان  الدمشقي عبد  أبي زرعة  المخطوط: حديث 
)قبل 200 – 281هـ(.

المكتبة: الظاهرية 3753 – العمرية 15 – ل43.

مالحظة: قيد تصحيح سماع.

مصدر الترجمة: سير أعالم البنالء ج22 ص80، قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر 
ج5 ص59. 



612

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: علي بن مسعود بن نفيس بن عبد الله الموصلي نور الدين

أبو الحسن الحلبي الدمشقي )٦٣4 – 704هـ(

النصري  الرحمن بن عمرو بن صفوان  الدمشقي عبد  أبي زرعة  المخطوط: حديث 
)قبل 200 – 281هـ(.

المكتبة: الظاهرية 3753 – العمرية/مجاميع 15 – ل43.

مالحظة: قيد قراءة.

مصدر الترجمة: ذيل التقييد ج2 ص223، الدرر الكامنة ج4 ص153.



613

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

 خط: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الأحد بن عبد العزيز، تقي الدين

أبو العباس ابن العنيقة الحراني، الحنبلي، العطار )٦2١ – ٦74هـ(

المخطوط: كتاب الفوائد المشهور بالغيالنيات ألبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي 
)260 – 354هـ(.

المكتبة: الظاهرية 3785 – العمرية/مجاميع 49 – ل13.

مالحظة: قيد قراءة.

مصدر الترجمة: تاريخ األسالم ج15 ص272، الدر المنتخب في تاريخ حلب ج1 
ص304.
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 خط: موسى بن ابراهيم بن موسى بن محمد اليلداني الـكحال

شرف الدين أبو النجا الطبيب )000 – 899هـ(

المخطوط: حديث سفيان بن عيينة، رواية: زكروية.

المكتبة: الظاهرية 3786 – العمرية/مجاميع 50 – ل84 – 90.

التمتع باإلقران بين تراجم الشيوخ واألقران ج2  متعة األذهان من  الترجمة:  مصدر 
ص814 – 815، األعالم ج7 ص319.
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 خط: الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع 

تقي الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي )54١ – ٦00هـ(

المخطوط: الشرح واإلبانة عن أصول السنة والديانة لعبيد الله بن محمد بن محمد 
العكبرّي، المعروف بابن بطة )304 – 387هـ(.

الكتاب كله بخطه.

المكتبة: الظاهرية 3800 – العمرية/مجاميع 64 – ل 1 – 30.

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج12 ص1203، المعجم المختص بالمحدثين ج1 
ص120، األعالم ج4 ص34.
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خط: علي بن محمد بن علي بن جميل

أبو الحسن المعافري المالقي )000 – ٦05هـ(

أحمد بن  بن  محمد  بن  ألحمد  الصوفية   شيوخ  في  األربعين  كتاب  المخطوط: 
األنصاري الهروي الماليني )000 – 412هـ(.

قيد قراءة.

المكتبة: الظاهرية 3800 – العمرية/مجاميع 64 – ل 32.

الموصول  لكتابي  والتكملة  الذيل  تاريخ اإلسالم ج13 ص117،  الترجمة:  مصدر 
والصلة ج3 ص265، األعالم ج4 ص330.
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خط: خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن مفرج بن بكار

زين الدين أبو البقاء النابلسي الدمشقي )585 – ٦٦٣هـ(

 – النصر )000  أبي  ابن  القاسم بن حبيب  بن  المخطوط: أخبار وحكايات لمحمد 
283هـ(.

قيد قراءة.

المكتبة: الظاهرية 3816 – العمرية/مجاميع 80 – ل 1.

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج15 ص84، فوات الوفيات ج1 ص403.



618

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان بن عبد الله

شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي الشافعي )000 – ٦82هـ(

 – النصر )000  أبي  ابن  القاسم بن حبيب  بن  المخطوط: أخبار وحكايات لمحمد 
283هـ(.

قيد قراءة.

المكتبة: الظاهرية 3816 – العمرية/مجاميع 80 – ل 7.

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج15 ص483، الوافي بالوفيات ج1 ص164.
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خط: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي

أبو الفلاح )١0٣2 – ١089هـ(

الفاتح  المكتبة:  – 179هـ(  المخطوط: موطأ اإلمام مالك بن أنس األصبحي )93 
برقم 1209.

قيد تملك.

المكتبة: الفاتح برقم 1209.

مصدر الترجمة: خالصة األثر ج2 ص340، سلك الدرر ج3 ص143، األعالم ج3 
ص290.
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خط: محمد بن محمد بن بشارة بن ذيبان الكلابي الشافعي )000 – ٦8٣هـ(

المخطوط: طرق حديث من كذب علي متعمدًا لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
)260 – 360هـ(.

قيد قراءة )قال الذهبي: وخطه معروف في الطباق(.

المكتبة: الظاهرية 3817 – العمرية/مجاميع 81 – ل 49.

مصدر الترجمة: تاريخ اإلسالم ج15 ص511.



621

العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن عبد اللطيف بن أحمد الأقصري القاهري

الحنفي المحلي )000 – 872هـ(

المخطوط: طيب األنفاس بمختصر سيرة ابن سيد الناس )الكتاب لصاحب الخط(

الكتاب كله بخطه.

المكتبة: ولي الدين أفندي 889.

مصدر الترجمة: الضوء الالمع ج8 ص75، معجم المؤلفين ج10 ص192.
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وْبَري الشافعيّ المصري، شمس الدين )977 – ١0٦9هـ( خط: محمد بن أحمد الّشَ

اللطيف  عبد  بن  لمحمد  الناس  سيد  ابن  سيرة  بمختصر  األنفاس  طيب  المخطوط: 
المحلي الحنفي )000 – 872هـ(.

*قيد تملك.

المكتبة: ولي الدين أفندي 889.

مصدر الترجمة: خالصة األثر ج1 ص342، األعالم ج6 ص11.
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براهيم بن يوسف بن سماك أبو عبد الله خط: يعيش بن إ

الأموي الأندلسي )000 – بعد 772هـ(

المخطوط: مراسم االنتساب في علم الحساب )الكتاب لصاحب الخط(.

الكتاب كله بخطه.

المكتبة: تشستربيتي 3532.

مصدر الترجمة: سلم الوصول إلى طبقات الفحول ج3 ص423، األعالم ج8 ص205.
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خط: محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد، أبو المعالي

جلال الدين القزويني الشافعيّ )٦٦٦ – 7٣9هـ(

 المخطوط: اإليضاح لتلخيص المفتاح )الكتاب لصاحب الخط(.

الكتاب كله بخطه.

المكتبة: طرخان والدة سلطان 280.

مصدر الترجمة: البدر الطالع ج2 ص183، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب 
ج1 ص420، األعالم ج6 ص192.
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خط: أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله، نجم الدين

أبو الجناب الـكبري الخيوقي )000 – ٦١8هـ(

 المخطوط: شرح السنة لإلمام الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي )000 – 
510هـ(.

قيد سماع.

المكتبة: حسن حسني باشا 246.

مصدر الترجمة: سلم الوصول إلى طبقات الفحول ج 1 ص188، طبقات المفسرين 
للداوودي ج1 ص58.
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براهيم بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن  خط: عمر بن إ

عبد الرحيم بن عبد الرحمن العجمي الشافعي الحلبي )704 – 777هـ(

 المخطوط: الجزء األول من كتاب االستسقاء من صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج بن 
مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري )206 – 261هـ(.

قيد سماع.

المكتبة: الظاهرية، مجموع 3806 عام – العمرية 70 – ق 85.

بالوفيات ج22  الوافي  – رقم »2966«،  الكامنة ج3 ص221  الدرر  الترجمة:  مصدر 
ص256، جامع الحنابلة:المظفري« ص391 – 392.
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العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

براهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن مؤذن القلعة  خط: محمد بن إ

الواني ثم الدمشقي الحنفي )٦84 – 7٣5ه(

 المخطوط: الجزء األول من كتاب االستسقاء من صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج بن 
مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري )206 – 261هـ(.

قيد سماع.

المكتبة: الظاهرية مجموع 3806 عام – العمرية 70 – ق 85.

مصدر الترجمة: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج2 ص5، معجم الشيوخ الكبير 
ج2 ص137، جامع الحنابلة:المظفري« ص376.
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العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

براهيم بن محمد بن الحسن الشارعي )704 – 7٣١هـ( خط: إسماعيل بن إ

 المخطوط: الفوائد المنتقاة الغرائب عن الشيوخ العوالي، انتخبها علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي الدارقطني )306هـ – 385هـ(.

النظيفة،  الكتب  بتحصيل  عناية  له  وكانت  شابًا،  مات  ترجمته:  في  )جاء  سماع  قيد 
وإكباُب على ذلك، كتب الخط الحسن(.

المكتبة: الظاهرية مجموع 3816 عام – العمرية 80 – ق 89.

ج1  الكامنة  الدرر  ص493،  ج1  النصر  وأعوان  العصر  أعيان  الترجمة:  مصدر 
ص432، جامع الحنابلة: المظفري« ص365 – 366.
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خط: عبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي المقدسي الصالحي

الحنبلي الشروطي )000 – 70٣هـ(

 المخطوط: الفوائد المنتقاة الغرائب عن الشيوخ العوالي، انتخبها علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي الدارقطني )306هـ – 385هـ(.

الجزء بخطه )جاء في ترجمته: نسخ األجزاء وكتب الطباق، وخطه مليح معروف(.

المكتبة: الظاهرية مجموع 3816 عام – العمرية 80 – ق 83.

مصدر الترجمة: المعجم المختص بالمحدثين ج1 ص132 – 133، الدرر الكامنة ج3 
ص104، أعيان العصر وأعوان النصر ج3 ص17.
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العددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه

خط: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني

الفارقي الدمشقي الذهبي )٦7٣ – 748هـ(

 المخطوط: من حديث سفيان بن عيينة وهو مما رواه عنه علي بن حرب بن محمد 
أبوالحسن الطائي )000 – 265هـ(.

قيد سماع.

المكتبة: الظاهرية مجموع 3759 عام – العمرية 22 – ق 84.

وأعوان  العصر  أعيان  ص97،  ج1  بالمحدثين  المختص  المعجم  الترجمة:  مصدر 
النصر ج4 ص288 – 296، جامع الحنابلة:المظفري« ص295.

والحمد لله رب العالمين.

* * *



الدر الثمين

في رثاء العلامة أبو خبزة محمد بن الأمين
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وفاة الشيخ محمد بن الأمين أبو خبزة

بقلم: د. محمد أكرم الندوي)1(

وأربعمائة  وأربعين  إحدى  سنة  اآلخرة  جمادى  خامس  الخميس  )يوم  اليوم  توفي 
وألف( شيخنا المجيز المعمر العالم الصالح الشيخ محمد بن األمين أبو خبزة، وهو من 
أبرز علماء المغرب تدريًسا وتأليفا وإصالحا، ♫ رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه.

بن  الله  بن عبد  األمين  بن  أويس محمد  أبو  الشريف  العالمة  المسند  الشيخ  وهو   
أحمد بن أحمد بن الحاج أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن سعيد بن 
يحيى بن عبد الله بن يحيى بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الولي الصالح أبي الحسن علي 
بن الحسن الحسني اإلدريسي العمراني المكنى )بوخبزة( من ذرية الحسن بن الحسن بن 

علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد بتطوان يوم السبت 26 ربيع األول سنة إحدى وخمسين وثالثمائة وألف، وتلقى 
مبادئ القراءة والكتابة والحساب والدين وحفظ القرآن على عدة شيوخ، وأخذ عن األستاذ 
السيد محمد زيان بعض المتون العلمية كاآلجرومية، والمرشد المعين على الضروري من 

علوم الدين، والخالصة وهي ألفية ابن مالك، وبعض مختصر خليل في الفقه المالكي.

والتحق بالمعهد الديني بالجامع الكبير ومكث فيه نحَو عامين تلقى خاللها دروسًا 
نظامية مختلفة في التفسير والحديث والفقه واألصول والنحو البالغة، وأخذ عن والده 
♫ اآلجرومية واأللفية إلى باب الترخيم، كما أخذ دروسا في الفقه المالكي بالمرشد 
عالل  أحمد  بن  السالم  عبد  السيد  القاضي  الفقيه  على  عاشر،  بن  الواحد  لعبد  المعين 
الَبختي الوْدراسي، ودروسا أخرى في النحو على األستاذ السيد المختار الناصر، وعلى 

)1( أوكسفورد.
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ل السيد محمد بن أحمد عالل الَبختي المدعو  األديب الكاتب الشاعر الناثر الفقيه المعدَّ
هوني،  الرَّ محمد  بن  أحمد  الحاج  السيد  العدلية  وزيد  المؤرخ  الفقيه  وعلى  عالل،  ابن 
اح، وكان يسُرد له  وكان هذا في الغالب في رمضان قبل أن ينتقل بسكناه إلى ِجنانِِه بُِبوَجرًّ
السيد محمد بن عزوز الذي تولى القضاء بإحدى قبائل ُغمارة وبِها توفي، وكان يسُرد له 
ًأْجُزول لجمال صوته، وعلى الفقيه المدرس  أحيانا صحيح البخاري السيد عبد السالم 

النّفاعة السيد الحاج محمد بن محمد الَفْرطاخ الَيْدِري.

في  بالقرويين  العَلوي  العربي  بن  محمد  الشهير  الفقيه  على  دروسا  فاس  في  وأخذ 
أحكام القرآن البن العربي، وانتفع جدا بدروس العالمة الدكتور محمد تقي الدين الهاللي 
الّصّديق  ابن  محمد  بن  أحمد  الحافظ  إلى  أصهر  وقد  واألدب،  والحديث  التفسير  في 
الحافظ  أيًضا  الكبير والصغير، وأجازه  بما تضمنه فهرسه  الُغماري، وأجازه إجازة عامة 
عاشور  بن  الطاهر  والشيخ  الفهري،  الفاسي  الحفيظ  عبد  والشيخ  الكتاني،  الحي  عبد 

بمنزله بتونس عام 1382هـ، وتدبج مع شيخنا محمد بن عبد الهادي المنوني.

وأكب على التدريس والكتابة، وله تحقيقات ومؤلفات نافعة ومقاالت علمية، أدبية 
وثقافية.

وكتب إلي في شعبان سنة عشرين وأربع مائة وألف رسالة نصها: بسم الله الرحمن   
بظهر  األخ  جناب  تسليًما،  وسلم  وصحبه  وآله  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى  الرحيم، 
الغيب األستاذ الفاضل محمد أكرم الندوي المحترم، وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته، أما بعد: فقد تسلمُت باألمس كتابكم الكريم المفيد سالمتكم وحرصكم على 
النبوي  للحديث  يرجع  فيما  الصالح  بسلفنا  االتصال  ربط  في  األكيدة  ورغبتكم  الخير، 
ورواية أصوله تبرًكا وتدينًا، ولذلك طلبتم من أخيكم الضعيف إجازة عامة عامة بما رواه 
عن مشايخه. وجواًبا عليه وتلبيًة بطلبكم أوجه إليكم نص اإلجازة والترجمة الشخصية 
مؤكًدا لإلذن بالرواية لكم ولمن سميتم من اإلخوة والبنات أصلحهم الله ونفعنا وإياهم 
المشايخ،  كتب  على  لكم  ومحياًل  لطولها  الكتابة  عن  الوقت  نفس  في  ومعتذًرا  بذلك، 
والمطبوع منها: فهرس الفهارس للكتاني، ورياض الجنة، واآليات البينات لعبد الحفيظ 
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الفهري في المسلسالت، والمعجم الوجيز البن الصديق. أما ثبت المنوني فهو مرقوم. 
أول  فيكون  الرحمة  بمسلسل  الساعة  هذه  تعذرت  إذ  المشافهة  بمثابة  كتابًة  وأحدثكم 
حديث أحدثكم به إخباًرا، وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في 
األرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو صحيح. فبلغوا 
هذا إلخوتكم وبناتكم رحمنا الله وإياكم وجعلنا من الراحمين المرحومين آمين، وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الذي أكرم علماء هذه األمة  لله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  نص إجازته لي: بسم 
عدوالً  وجعلهم  واألولى،  اآلخرة  في  النبوية  الوراثة  منازل  وأنزلهم  العلى،  بالدرجات 
في الدين، لحمل شرعه مؤهلين، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل 
وأزكى  الصالة  أفضل  عليه  األمين،  النبي  عن  أثر  كما  وحين،  وقت  كل  في  الجاهلين، 
التسليم، وخص هذه األمة بمنقبة اإلسناد، وميَّزها به بين العباد، فانفردوا في الدنيا باتصال 
النقل مسنًدا إلى مصدره اتصاالً وثيًقا، بأحكام وقواعد أحكمها جهابذتهم إحكاًما دقيًقا، 
فكان لهم أن يفخروا بهذه المزية العظمى بين العالمين ما شاء لهم افتخار، كما شهد لهم 
بذلك الموافق والمخالف من األبرار والفجار، فالحمد لله ال نحصي ثناًء عليه، هو كما 
أثنى على نفسه، ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى، ورسولنا المجتبى القائل: “أال إنما 
أوتيت القرآن ومثله معه” فكان حديثه الشريف هو الحكمة المقرونة بالكتاب، فال يجوز 
لنا أن ندعه، وعلى آله األبرار، معادن الصدف واألسرار، وأصحابه األخيار، حملة الشريعة 
ورواة اآلثار، وبعد: فلما كان الشأن في الحديث ووسيلة وصوله إلينا ما أشرنا إليه، كان 
حرص المسلمين سلًفا وخلًفا على التلقي والرواية وسائلها وأنواعها بالًغا أقصى الغايات، 
ونهاية النهايات، فكان على اإلسناد في القرون الخمسة األولى االعتماد والمدار، التساع 
والعناية،  به  االشتغال  استمر  ثم  األعصار،  تلك  في  المستقصى  والجمع  التدوين  مهمة 
الصالح،  بالسلف  لبركة االتصال  النهاية، واستجالًبا  إلى  الحلقات  لبقاء سلسلته متصلة 

حتى يتزكى بيمن التشبه بهم الخلف الفالح، ولله در القائل:

مثلهم تكونوا  لم  إن  ربـــاحفتشبهوا  بــالــكــرام  ــتــشــبــه  ال إن 
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وكان كاتبه، أصلح الله حاله، وبّلغه في الدارين آماله، ممن أنعم الله عليه باالنحياز إلى 
أولئك الكرام، واالندراج في سلكهم موصوالً دون انصرام، مجاًزا من شيخه إمام العصر، 
ونادرة الدهر، الحافظ الكبير الشيخ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري إجازة 
في مجلدين،  ويقع  الصديق(  ابن  مرويات  في  العميق  )البحر  الكبير  ثبته  بما حواه  عامة 
ناولنيه الشيخ في أصله الذي بخطه، المحفوظ اآلن عند بعض تالمذته بطنجة، ويوجد 
للمستجيز(  الوجيز  )المعجم  المسمى  ومختصره  العمومية،  تطوان  بخزانة  بخطي  فرعه 
المطبوع بالقاهرة في جزء لطيف، ومشافهة من المشايخ محمد عبد الحي الكتاني، وعبد 
الحفيظ الفاسي الفهري، والطاهر ابن عاشور التونسي، وتدبيًجا مع الشيخ محمد بن عبد 
الهادي المنوني، ومناولة من الشيخ ناصر الدين األلباني لبعض كتبه بمنزله بالمدينة النبوية 
عام 1382هـ، وتراجع أسانيدهم في فهارسهم رحمهم الله وإيانا، وكان ممن رغب في 
ربط اتصاله بي واستجازني لحسن ظنه، وجميل أدبه، وحرصه على الخير، األخ المكرم 
األستاذ محمد أكرم الندوي وأخيه محمد مزمل وأخواته أسماء وعاصمة وصائمة، وبناته 

حسنى وسمية ومحسنة ومريم وفاطمة، فأجبت طلبته، وأسعفت رغبته، قائاًل له:

مجازا مكرمة  لكل  تــجــازاجمعَت  أن  لــلــتــواضــع  ــر  ــؤث وت

أجزت لك أيها األخ الوفي، المتودد الصفي، إجازة عامة كل ما تصح لي روايته عن 
شيخي المذكور مما حواه ثبته المذكور من معارف وعلوم، وأوضاع ورسوم، ناصًحا نفسي 
دراسة  واألفعال، ومواصلة  األقوال  في  الرواية...والصدق  في  والتثبت  الله،  بتقوى  وإياه 
الحديث واألثر، ألنه العلم الصحيح المعتبر، راغًبا إليك في الدعاء الصالح بظهر الغيب 
وفي مظان اإلجابة، من أماكن الطاعة وأوقات اإلنابة، والله يتولى هدانا أجمعين، وينيلنا 

التوفيق إلى مراضيه في كل وقت وحين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * *
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الشيخ المجدد محمد الأمين بوخبزة الحسني

إمام السلفية وناصر السنة بالديار المغربية

د. أبو جميل الحسن العلمي

فجع المغرب واألمة اإلسالمية بموت شيخنا المحدث العالمة محمد األمين بوخبزة 
العمراني الحسني، ♫ أحد أعالم األمة المجددين وأئمتها المحدثين، مسند الديار 
الزمان بمثلهم في عهد ذهاب العلماء  المغربية، وحامل لواء السلفية، ممن يعز أن يأتي 
األخيار، وتناقص الفضالء األبرار، ودروس آثارهم على مر السنين واأليام. كما قال النبي 
العلماء  العلم بقبض  الناس، ولكن يقبض  ينتزعه من  انتزاعا  العلم  الله ال يقبض  ملسو هيلع هللا ىلص:إن 
حتى إذا لم ُيبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

كل  على  الله  كتبه  حق  الموت  فإن  وقدره،  الله  لقضاء  بالتسليم  مأمورون  ونحن 
بالفواجع  ويرمي  بالنوائب،  فيهجم  والجهال،  والعلماء  والكبار،  الصغار  يعتام  مخلوق، 

والمصائب، وال راد لقضاء الله، وإنا على فراق شيخنا لمحزونون.

تتوجع وريبها  المنون  يجزعأمن  من  بمعتب  ليس  والــدهــر 

جفونها كأن  بعدهم  تدمعفالعين  ــور  ع فهي  بشوك  كحلت 

أريهم للشامتيــن  أتضعضعوتجلدي  ال  الــدهــر  لريب  ــي  أن

مــروة للحوادث  كأني  تقـرعحتى  ــوم  ي كــل  المشقر  بصفا 

فانتظر مقيم  تلف  من  بد  المضجعال  بأخرى  أم  قومك  أبأرض 

الله بن  إلى عبد  ينتهي نسبه  ♫ في بيت شرف وعلم وأدب، حيث  نشأ شيخنا 
إدريس العمراني، وينتسب من جهة والدته إلى األشراف الَعَلِميِّين ببني عروس.

والكتابة  القراءة  فتعلم  بالمِسيد  طفولته  في  والتحق  الُجَعْيدي،  بدرب  بتطوان  ولد 
ْهِري رحمه، الذي  والحساب وبعَض سور المفّصل على الشيخ أحمد بن عبد السالم الدُّ
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كان يؤم وفود الحجاج في البواخر التي كانت ترسلها إسبانيا في أول حكم فَراْنُكو للحج 
دعايًة وسياسة، ثم واصل تعليمه على يد الشيخ محمد بن الراضي الحّساني، وبعده على 
الشيخ محمد بن عمر بن َتاَوْيت الودراسي، وعليه أتم حفظ القرآن واستظهره أمامه على 

العادة الجارية عند المغاربة.

متن  طفولته  أيام  يسيرة  مدة  في  حفظ  حيث  قوية  وذاكرة  وقادا  ذهنا  الله  آتاه  وقد 
الشيخ  يد  على  خليل  مختصر  وبعض  مالك،  ابن  وألفية  المعين  والمرشد  اآلجرومية، 
التحق  ثم  الترخيم،  باب  إلى  النحو باآلجرومية واأللفية  محمد زيان، وتلقى على والده 
بالدراسة النظامية بالمعهد الديني بالجامع الكبير نحو عامين ودرس الفقه المالكي على 

الشيخ عبد السالم بن أحمد عالل الَبختي الوْدراسي، والنحو على المختار الناصر.

ل ابن عالل، ودروس الحديث والسيرة  وانتفع بدروس األديب الشاعر الفقيه المعدَّ
هوني،، والفقيه المدرس محمد بن محمد  للفقيه المؤرخ وزير العدل أحمد بن محمد الرَّ

الَفْرطاخ الَيْدِري.

وخالل دراسته بالمعهد ظهر نبوغه وطموحه الفكري في الدعوة ونقد الواقع السياسي 
فأصدر مع طالب المعهد الديني أول مجلة خطية باسم “أفكار الشباب”، وبعد خروجه 
من المعهد عرض عليه جماعة من الطلبة المشاركة في نشاطهم الثقافي، وكان يتولى إدارة 
المعهد أستاذ عميل لإلسبان، فحاصر نشاطهم برقابته المستمرة، ثم أصدر عام 1954م 

أصدر مجلة “الحديقة” وهي مجلة أدبية ثقافية دامت خمسة أشهر، ثم توقفت.

كما أصدر جريدة “البرهان” الخطية النتقاد وتعرية سياسة االستعمار اإلسباني الذي 
جثم على شمال المغرب، ورسخ الفساد في التعليم واألخالق وأمعن في اضطهاد الطلبة، 
والتضييق عليهم، ولم يصدر منها إال العدد األول، فكتب مدير المعهد رسائل إلى رئيس 
االستعالمات اإلسباني »بِلدا« ُيخبره باستفحال نشاط الطلبة السياسي بعد صدور الجريدة 
وما يكُتبه فيها محمد بوخبزة من خارج المعهد مع كونه متهما بالوطنية، من مقاالت تمس 
وهدده،  اإلسالمي  الديني  المعهد  مدير  التمسماني  األمين  واستدعاه  إسبانيا،  بسياسية 
»بِلدا«  إلى  به  ما كتب  الُغماري” بمثل  “اليزيد بن صالح  الباشا  إلى  منه كتب  أِيَس  ولما 
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فسأله الباشا عن التهمة فأجابه بأن رئيس االستخبارات اإلسباني حقق معه في هذه القضية 
ولم يجد شيئا، فغضب الباشا واحتّد، وأمر به إلى السجن، فتدخلُّ بعض األعيان وأطلق 

سراحه.

الشيخ محمد األمين بوخبزة والدعوة السلفية بالمغرب:

يسر  أن  بعد  المغربية  السلفية  المدرسة  منابع  من  بوخبزة  األمين  محمد  شيخنا  نهل 
الله له سبل اللقاء بعالمة السلفية بالمغرب الشيخ تقي الدين الهاللي ♫ أيام شبابه، 
الدين الهاللي  التفسير والحديث واألدب، وكان شيخنا تقي  فالزمه وانتفع بدروسه في 
يومئذ قد رجع من رحلته إلى ألمانيا عام 1942م حامال رسالة من الشيخ أمين الحسيني 
إلى الشيخ عبد الخالق الطريس تتعلق بإصالح حال المسلمين شمال المغرب، واستقر 
بتطوان وساهم في إحياء الحركة السلفية والنهضة الفكرية األدبية في المغرب بعد صراع 
مع قادة اإلسبان الذين توجسوا منه خيفة أن يكون مبعوثا من األلمان لتخريب األطماع 

السياسية لإلسبان.

صلة الشيخ محمد بوخبزة بالشيخ تقي الدين الهاللي:

بدأ الشيخ تقي الدين الهاللي دروسه في الجامع الكبير بتطوان، بالدعوة إلى التوحيد، 
ونصرة السنة وشغل الناس بآرائه وأفكاره التي طارت كل مطار، وصار له أتباع يحضرون 
دروسه ويلتزمون السنة، كان من أجلهم واذكاهم شيخنا محمد األمين بوخبزة ونخبة من 

طالب المعهد الديني اإلسالمي.

وكان الشيخ أحمد بن الصديق حينئذ قد رجع من رحلته إلى مصر، وبدأ دعوته بطنجة، 
وقد حرص الشيخ تقي الدين الهاللي أال يططدم معه، وأال يتعرض لشخصه، لكن أحمد 
بن الصديق كان يشنع عليه بأنه داعية غريب قدم من بالد األلمان يلبس اللباس اإلفرنجي، 
فكيف له أن يهاجم الصوفية ويدعو إلى السنة وينشر مقاالت في صناعة الحديث. واتهمه 

بأنه يسعى لنشر الفتنة بين المسلمين، وأنه ُيعادي أولياء الله الصالحين.

العلمية  بالمنازالت  المفعة  األجواء  تلك  بوخبزة  األمين  محمد  شيخنا  عاش  وقد 
والردود واالنتقادات التي جرت بين تقي الدين الهاللي وبين أحمد بن الصديق وتالميذه 
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لدى  مشرق  جانب  ثمة  كان  لكن  الزوايا.  وطقوس  تقاليد  على  الجامدين  الصوفية  من 
التقليد  السنة ومحاربة  الشيخ أحمد بن الصديق في نصرة  المدرسة الصديقية للمحدث 

في مسائل الفقه والفروع، مما ال يتعاض مع عقائد الصوفية.

وقد كان االهتمام بنصرة السنة ونبذ التقليد هو ما حرص الشيخ تقي الدين الهاللي أن 
يتعاون فيه مع الشيخ أحمد بن الصديق بدعوة من أخيه الشيخ الزمزمي ♫، وقد أثر 
ذلك في منهج شيخنا أبي أويس في سلوك منهج السلفية في الدفاع عن اإلسالم على نهج 
السلف الصالح، ومعاشرة كل طائفة على أحسن ما عندها، وبعد خمس سنين غادر الشيخ 

تقي الدين الهاللي مدينة تطوان إلى خارج المغرب.

ولما توفي والد الشيخ أبي أويس عام 1367هـ تقلص نشاطه انشغاال بوالدته وإخوته، 
لكنه لم ينقطع عن الدراسة والمطالعة، ثم زار مدينة فاس ومكث بها أياما أخذ فيها دروسا 
على الشيخ العالمة محمد بن العربي العَلوي بالقرويين في أحكام القرآن البن العربي، 
وثم لقي الفقيه القاضي أحمد بن تاَوْيت فعرض عليه العمل معه كاتبا في العدلية بعد أن 
عينته وزارة العدل قاضيا، فاضطرته الحاجة إلى قبول هذا العمل، وقد ظل رجال زاهدا في 

الدنيا قانعا بما قسم الله له.

التدريس  على  وعكف  القبيل  هذا  من  نشاط  كل  عن  انقطع  األحداث  هذه  بعد  ثم 
والكتابة، ونشر مقاالت كثيرة في عدة صحف ومجالت كمجلة »لسان الدين« التي كان 
يصدرها تقي الدين الهاللي وخلفه على رئاسة تحريرها بعد سفره عبد الله كنّون ومجلة 
“النصر” و“النبراس”، وأخيرا جريدة “النور” وغيرها، كما نظم قصائد كثيرة معظمها في 

اإلخوانيات ضاع أكثرها.

* * *
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كَلمتي في رثاء شيخنا الإمام

بقلم د. عبد الله التوراتي

األستاذ العاّلمة اإلمام، المحّدث المسند الراوية، المفّسر المتفنّن المشارك، األديب 
الناظم الناثر، الكاتب األفضل األبرع، الحسيب األصيل األرفع، األمجد المعّظم، صدر 
والفقيه  األسنى،  العالم  المرتضى،  األكمل  النزيه،  العدل  الرسوخ،  وعنوان  الشيوخ، 
وبركتنا،  وُمعّلمنا،  سّيدنا،  المقّدس،  الموّقر  الطاهر،  التقي  البليغ،  الخطيب  األسمى، 
برحمته،  وَشِمله  أّيامه،  الله  سقى  الَحسني،  بوخبزة  األمين  بن  د  محمَّ سّيدي  الشريف، 

وأغدق عليه من عفوه ومغفرته.

قد كان شيخنا – قّدس الله روحه – حامل لواء العلم والفقه والّدين، رئيًسا ُمحتَشًما 
في بلده، منظوًرا إليه بالهيبة والوقار، والصدق واالقتدار.

وكان إذا كتب أو شعر أو نثر أربى على كل ذي قلم، وأوفى بما ينبغي الوفاء به، وإنما 
كان له ذلك بالحفظ المنقطع النظير، والصنعة التي ال تتأّتى لكل أحد.

العلم والمعرفة، والشعر واألدب، وجالت عيناه في  – على  ابتدائه  – منذ  ُفطر  وقد 
مستفاد البلغاء والحكماء، وكانت له قريحة قّلما تكون لمشتغل بالعلم.

وقصده  البلدان،  فتاواه  جابت  وقد  وأفكار،  أنظار  وله  أركانه،  أحد  كان  الفقه  وفي 
الناس لذلك، من شتى بالد األرض.

وأمضى حياته مع الحديث النبوي الشريف؛ يطالع دواوينه، ويراجع مصنفاته، ويقتني 
– بُحّر ماله – األسفار الكبار، وُيطّرر عليها بخطه المجوهر الجميل.

وارتقى على منبر جامع العيون، لما يقرب من الخمسين سنة، خطيًبا، بليًغا، داعيًة، 
ناصًحا، أمينًا، مع الجهر بالحق، والذوذ عن ِشرعة اإلسالم.

وفتح بيَته لطلبة العلم ومحّبيه، وانثال إليه الناس من كل حدب وصوب، من أرجاء 
األرض كلها؛ شمالها وجنوبها، وَشرقها وغربها، وكان الناس إذا َأَتْوا إلى تطوان ال يكون 
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لهم أرب في غير ُلْقَيا الشيخ ورؤيته، ومجالسته ومكالمته، حتى ألحق األحفاد باألجداد، 
وطار صيته، واشتهر أمره، وَعرف فضله الخاص والعام، وأحّبه الناس لصدقه، وبشاشته، 

ومالحة كالمه، وطيب أصله وقصده.
على  وتعليقاته  ومراسالته،  إجازاته،  في  المغربي،  بخطه  يكتب  كلها؛  حياته  وظل 

الكتب، وإهداءاته، وغير ذلك.
به  بلغ  فقد  الفقيه  نسخه  ما  وكل  مجلًدا،  الستين  على  يزيد  ما  الشريفة  بُيمناه  وكتب 
الغاية من اإلتقان، وعل منتسخاته عّول الكثيرون في تحقيقاتهم للُكتب، وبها كان ظهور 

عدد وافر منهم.
الكالم وجزيله،  ُحّر  وفيها من  منذ شبابه،  فَرقمها  ذكرياته،  َكْتُب  إلى شيخنا  وُحّبب 
ورائق الفوائد، ما ال يوجد في كتاب آخر، فصدرت عنه مجموعات كثيرة، منها: )جراب 

األديب السائح(، في اثني عشر ِسْفًرا، و)ُنقل النديم(، و)َسقيط الآلل(، وغيرها.
وحاز شيخنا – عرفانا العتنائه بالتراث المغربي المخطوط – جوائز عدة في المعلمة 

الثقافية: )جائزة الحسن الثاني للوثائق والمخطوطات(.
أمثال: عبد  التراث، سؤااًل، واستفادة، ومباحثة، من  في  الدنيا  أعالُم  وكاَتب شيَخنا 
الفتاح أبو غدة، وحّماد األنصاري، ورمضان عبد التواب، ونجاة المريني، وعبد الوهاب 
األجفان، وفتحي  أبو  الزاهدي، ومحمد  الله  وثناء  الخطابي،  العربي  بنمنصور، ومحمد 

الُعَبيدي، ومحمد المنوني، وغيرهم.
هذا ُقّل من ُكثر، ونرجو من الله العلي القدير أن يجعلنا على َأثره؛ ِعلما، وأدًبا، وَصدًعا 

بالحق، ومياًل عن الباطل.
رحم الله شيخنا، ورضي عنه، وأجزل له المثوبة والغفران، اللهم آمين.

وكتبه، تلميذه ومحبه، والعارف بقدره، والراجي عفو ربه؛
عبد الله بن عبد السالم التَّْوَراتي، في ليلة الجمعة 5 جمادى اآلخرة من عام 1441هـ، 

بتطوان – حماها الله تعالى –، شمال المملكة المغربية الشريفة.

* * *
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يِّه في وفاة العلّامة محمد بو خُبْزَة وتحرير بعض مَْروِ

كتبه محمد زياد بن عمر التُّْكَلة

الحمد لله وكفى، وسالٌم على عباده الذين اصطفى.

أما بعد:

إليه  لله وإنا  فإنا  نا،  ربَّ ُيرضي  ما  إال  نقول  ليحزن، وال  القلب  لتدمع، وإن  العين  فإن 
راجعون.

وفاة  اآلخرة سنة 1441 خبر  رابع جمادى  الخميس  يوم  والداني  القاصي  قد سمع 
مراجع  أحد  الواعظ،  الزاهد  األديب،  الفقيه،  المحّدث  َلفي،  السَّ العاّلمة  اإلمام،  شيخنا 
بن  محمد  ُأويس،  أبي  الشريف،  المعّمر  الكبير،  المسند  والمخطوطات،  التراث  إفادة 
األمين بو ُخْبزة الَحَسني التِّْطواني، تغّمده الله بواسع رحمته، وَجَمعنا به في دار كرامته، 

وقد تجاوز التسعين.

العلم  طلبة  من  كثيٍر  مثل  مثلي  الفقير،  العبد  على  وأفضال  أياٍد  له   ♫ والشيخ 
الكتابات والكلمات  ْدَر كثرُة  الصَّ أثلج  الُحزن على فقده: فقد  في بالده وخارجها، ومع 
والثناءات التي انهالْت عليه بعد َوَفاته، من الخاّصة والعاّمة، بل الموافق والمخالِف، مع 
ما َحَصَل من جنازته الَعظيمة التي لعله لم ُيَر نظيُرها في تِْطوان، وقبلها ما حكاه َمْن تولى 
الَقبول وُحْسن  ُيستبشر له، ويدلُّ على  مه ولينه، وغيره مما  تبسُّ َغْسَله وتكفينه من كرامة 

الخاتمة.

ه. وفي هذه المساهمة البسيطة رأيُت أن أذكر أشياء عنه وفاًء لبعض حقِّ

ولمن  لي  اإلجازة  وأرسل   ،1418 سنة  مكاتبة  شيخنا  عن  باألخذ  الله  أكرمني  فقد 
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تكررت  ثم  الحسن)1(،  األندلسي  بخطِّه  الذاتية  ترجمته  لي  وأرسل  منه،  لهم  استدعيُت 
الزيارات له والمهاتفات، وقرأُت عليه أشياء عّدة، وأجاز لي وعلى استدعاءاتي مرات، 
وَكَتب لي كلمًة ضافيًة في الردِّ على فِْرَية الجزء المفقود المزعوم من مصنف عبد الرزاق – 
الذي أخرجه عيسى الحميري وسّوى أمره له محمود سعيد ممدوح – وأثنى على تلميذه 
جزء  من  النَّفيس  الخّطي  أصله  بإعارتي  وتكّرم  يستحقها،  ال  تشجيعية  بكلمات  الَفقير 
الحافظ َبِقّي بن َمْخَلد في طرق حديث الحوض والكوثر، وذكرُت في كتابي فتح الجليل 

)ص366 ط1( ترجمة موجزة له من 16 سنة.
وقد تباحثُت معه مراًرا عن مروياته، وأرجو أنني تحققُت منها في سنوات عّدة، ومن 
ذلك أنني سافرُت له رحلة خاصة لتحرير مرويه عن اإلمام األلباني، رحم الله الجميع، 
ْرُته عنه، وصاَدَق عليه بخّطه، بوجود بعض المشايخ الكرام، أقول  ص ما حرَّ وكتبُت ملخَّ
ذلك نظًرا لكثرة ما حصل في ذلك من أخٍذ ورّد ممن لم ُيمعن في تحرير ذلك على الوجه، 
♫ كان أكرمني  وتكرر سؤال الفضالء عن ذلك لي في حياته، وال سيما أن شيخنا 

بتوكيلي باإلجازة عنه.
َبّر شيخنا  – قد  الله ورعاه  – وّفقه  العمراني  بدر  البحاثة  الشيخ  كان فضيلة  فأقول: 
بتخريج فهرسة له في حياته، وهي مطبوعة، بيد أنني سأذكر ما تحرر لدّي من روايته في 
مسألَتْين: تفصيل الرواية عن األلباني، والحديث المسلسل باألولية عن عبد الحي الَكّتاني.

فأّما روايته عن اإلمام المحّدث األلباني فقد كان شيخنا الفقيد يعتزُّ بها، وُحقَّ له ذلك، 
وكان عندما يتكلم عنها يفّصل أحياًنا، وأحياًنا ال يفّصل، وقد يذكر كلَّ األوجه في روايته، 
الذي  القدر  بحسب  الناقلون  اختلف  هنا  فمن  غيره،  من  أميز  رآه  ما  ببعض  يكتفي  وقد 

َعِلُموه.

ورواية شيخنا عن األلباين هي عىل أربعة أوجه:  •
مناولة: لبعض كتبه، مناولة مقصودة ومَبيَّنة للرواية، مرة في المدينة، وأخرى في َعّمان.

)1( وانظرها هنا للفائدة:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3246
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لما  تِْطوان  في  الموجودة  للنَّسائي  الكبرى  السنن  مخطوطة  أول  من  ألبواب  قراءة: 
د لنا أن القراءة كانت لورقتين أو ثالثة من  زارها األلباني، وكان قرأ بقصد الرواية، وحدَّ

أول المخطوط، وقال مرة: لبضعة أبواب.
ا: فقد قال لإلمام األلباني: أريد الرواية عنك، فقال ما لفظه: ارِو عنّي إن شئت. إذًنا عامًّ

مكاتبة: أرسل له بعض كتبه.
وكلُّ هذا تكرر سماعي له من شيخنا، وكلُّه سمعه منه غيري من األصحاب المعتنين، 
َقْبلي، ومعي، وبعدي، ولكن أكثر ما كان يذكره شيُخنا هو األمر األول، ثم الثاني، وكما 
ح لمن  ترى فإن أهم ذلك هو األمر الثالث، فهو الذي يفيد الرواية عامة، وكان شيخنا يصرِّ
يستفصله عن مسألة اإلذن أنه إذٌن مطَلق، ولما سألُت شيخنا عن قوله: )إن شئت(: هل 
شئت أنت الرواية؟ فاعتدل في جلسته مغتبًطا مفتخًرا؛ وقال: وكيف ال أشاء الرواية عن 

األلباني؟

ُد أن اإلذن عام أنه جاء في جلسة أخبره بها اإلمام األلباني بأنه يروي عامة  ومما يؤكِّ
لم  وإن  وأنه  األلباني،  اإلجازة من  فيها شيخنا  وَطَلب  الَطّباخ،  راغب  الشيخ محمد  عن 
يتلفظ باإلجازة الصريحة – لقوله في الجلسة إنه ال جدوى منها فيما يراه – ولكن تعليق 
ق، وهو في المحصلة سّيان مع اإلجازة العامة، وما  اإلذن بالمشيئة لمطلق الرواية قد تحقَّ

دام الراوي – وهو األدرى بمرويه – رآه: فال توقف في االحتجاج به إن شاء الله.

وبعد أن لّخصُت منه في إحدى الرحالت هذه النقاط، أعدُت قراءتها عليه مع التحقق 
منه فقرًة فقرة، وال سيما الثالثة كنت ُأعيد فيها وُأبدي، وأقّر شيُخنا لفًظا وكتابة، ولله الحمد.

األلباني، وبقي  العام عن  باإلذن  الرواية  أمر  الشيخ  أعاد  فيها  زيارٍة زرُته  ثم في آخر 
نَن الكبرى  كالمه متحًدا فيها طوال السنوات التي باحثُته فيها، وَسَمح لنا أن نقرأ من السُّ

أبواًبا من أولها كما كان فعل مع األلباني، رحم الله الجميع.

وقد كتب شيخنا مقااًل جمياًل عن ِصَلته بالشيخ األلباني سنة 1421، َنَشره صاحُبنا 
ون في موقع األلوكة، لمن أراد مراجعته، ففيه غالب ما  ق جمال َعزُّ العالم البّحاثة المحقِّ

ًقا:  ذكرته هنا مفرَّ
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https://www.alukah.net/culture/0923//

• ثني 	 وأما رواية شيخنا للحديث المسلسل باألولية عن الَكّتاني وغيره، فقد كان حدَّ
هاتفًيا بالمسلسل سنة 1420، وقال لي ابتداًء منه إنه سمعه بَشْرطِه من المشايخ: أحمد 
الُغماري، وعبد الحي الَكّتاني، وعبد الحفيظ الِفْهري، والطاهر بن عاشور، وقال لي إنه 
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أجاز له غيرهم، وقّيدُت ذلك عنه في حينه.

وكان أخبر بعض الزمالء)1( واآلخذين عنه غيري – قبُل وبعد – أنه سمع األولية من 
الكتاني. ثم في لقائي معه سنة 1431 قال لي إنه سمع المسلسل من شيخنا محمد المنّوني 
فقط – وكانا قد تدبَّجا بَأَخرة – وإنه لم يسمعه من غيره. وكذلك فلم يذكر ما كان أخبرني 
به من سماع األولية في فهرسته التي َخَرَجْت سنة 1428، وصار بعد ذلك ال يكاد يذكرها 

عن الَكّتاني.

ثم في آخر لقاء لي مع شيخنا شهر صفر سنة 1438 تباحثُت معه حوله، وقلت له إنك 
الَكّتاني وعبد الحفيظ وغيرهما.  أخبرتني من نحو عشرين سنة أنك سمعت األولية من 
ًقا أم أنه ممكن؟ فقال: ال يبعد أني سمعُته  فقال لي: ال أتحقُقه. فقلت له: هل تنفيه محقَّ
قابلته مراًرا.  ُيجيز، وقد  لما  به  بالحديث، وعادته يحّدث  لهًجا  الحي، فقد كان  من عبد 
وقال لي: إن كنُت قلُته لك وقتها فلن أقوله إال وأنا متحقق، ولكني ال أذكره اآلن ألني ال 

أتحّقُقه. وهذا من تثّبته ♫.

وَذَكر لنا حينها أنَّ من سوء حظِّه أنه كان اسُتدعي مع شيخنا الَمنُّوني ومحمد العربي 
ه مريضة،  اُكش، ولكن كانت أمُّ الَخّطابي لفهرسة مكتبة الَكّتاني التي بالخزانة الملكية بَمرَّ

فاعتذر عن المّهمة، وَنِدَم بعُد كثيًرا كما قال لنا لفوات االطالع على كتبه النفيسة.

أنه  نفاه، وسبق أن حصل حينًا من  إذا نسي شيًئا  ♫ ربما  أمر آخر: كان شيخنا 
لني عنه! فلما ذّكرُته في إحدى الرحالت تذكر. وكَّ

قلُت: فهذا ما تحّرر لدّي بشأن هاتين المسألَتْين في رواية شيخنا، ومن لطائفه في اإلسناد 
أنه أجاز ألربعة على َنَسق، فكان قد تدبَّج مع شيخنا سماحة الشيخ عبد الله الَعقيل ♫، 

وأجاز البنه الشيخ عبد الرحمن، وحفيده الشيخ أنس، وأجاز ألوالد الشيخ أنس أيًضا.

فيكون ألحق أبناء األحفاد باألجداد.

يحيى  د.  للشيخ  نحوه  ورأيت  وغيرهما.  ِمْنقارة،  سعيد  ومحمد  الِمْخالفي،  الله  عبد  الكرام  المشايخ  )1( منهم 
البكري الشهري. ورأى بعض الزمالء إلحاق شيخنا بخطه في هامش إجازته سماعه لألولية من الغماري.
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• وأمٌر أخير أودُّ ِذكَره في هذه الكلمة:	

إال  يبتغي  ا، وأحسُبه كان ال  يراه حقًّ ما  بقوِل  ُيبالي  فيما أحسب ممن ال  كان شيُخنا 
من  أوذي  ولكنه  عليه،  ُعرضت  سامية  مناصب  في  وزهد  ذلك،  في  وجّل  عز  الله  رضا 
ِقَبل بعضهم، حتى ُمنع من الخطابة والتدريس، ووصلْت أذّيُته إلى المحاكم، وكانت له 
بينه وبين شيخنا المحّدث عبد  ني منها أن أذكر خاتمة ما كان  ردوٌد شديدة عنيفة، ويهمُّ
رغم   – وهو  الُغماري،  ألحمد  القريبين  من  كان  فكالهما  الله،  رحمهما  التَّليدي،  الله 
في عدة  عنه  َشديد، وكتبُت  المآخذ، وبعضها  من  الكثير  عليه  كان  – قد  واطِّالعه  ِعْلِمه 
بالكّلية،  بشيخه  عالئقه  قطع  فقد  والمصاهرة  الُقْرب  فرغم  بوخبزة  شيخنا  فأما  مواطن، 
ج في التصحيح مع الوقت دون  ف جهاًرا، وأما شيخنا التَّليدي فتدرَّ وتبرأ منه ومن التصوُّ
تبرؤ، ولكنه خالف شيخه في كثير من المآخذ عليه، كما تشهد كتبه المتأخرة وذكرياته)1(. 
فحصلت بين شيخينا قطيعٌة لعقود، وشدٌة بالغٌة في الكالم من طرف شيخنا أبي ُأويس، 
وكالُم األقران ُيطوى وال ُيروى، ولكن قبل وفاة التَّليدي بأسبوع، أرسل إلى زميله القديم 
باكًيا بَساَلِمه، وكالهما قد َعِلَم ُقرب الرحيل، َفُقطَِعْت القطيعة بينهما بحمد لله، كما أفاد 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  حسابه  على  التَّليدي  الله  عبد  شيخنا  ابن  محمد  الشيخ 
من  متخفًفا  الله  لقي  من  وأفلح  والمسلمين،  شيوخنا  وسائر  الله  رحمهما  )الفيسبوك(، 

الخصومات.

تعازينا ألهل شيخنا، وَذويه ومحّبيه، وال سيما طلبته واآلخذين عنه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كتبه محمد زياد بن عمر التُّْكَلة

حامًدا مصليًّا مسلًِّما

في داْربي 12 جمادى اآلخرة 1441

ح شيخنا بوخبزة في لقاء ملتقى أهل التوحيد أن الشيخ التليدي تراجع عن موافقة شيخه الغماري في  )1( بل صرَّ
سب الصحابة، ووحدة الوجود، واتخاذ القبور مساجد. ودعا له بالهداية.
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* * *
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كلمة وفاء في حق شيخنا العلامة أبي خبزة ♫

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان)1(

فجعنا اليوم بخبر وفاة شيخنا ومجيزنا، بقية المدققين المحققين من الكبار من علماء 
الحديث في المغرب، عن نحو ثمان وثمانين سنة، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
والصديقين  النبيين  مع  وجناته  رضوانه  في  معه  ويجمعنا  رحمته،  بشآبيب  يتغمده  أن 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

أما بعد:

فهو العالمة األديب المتفنن محمد بن األمين بن عبد الله بن أحمد بو خبزة، ونسبه 
يعود إلى إدريس األكبر مؤسس الدولة اإلدريسية بالمغرب، وهو نسب إدريسيٌّ حسنيٌّ 

شريف، مجمع على توثيقه وإثباته)2(، ولد سنة 1351هـ – 1932م.

لقاؤه مع شيخنا األلباين – رمحهام اهلل تعاىل –:  •

زارنا في األردن والتقى بشيخنا األلباني، وبلغني أن شيخنا األلباني قد أجازه، فاتصلت 
الشيخ قد أهداه بعض كتبه  الشيخ، وأخبرني أن  به طالًبا اإلجازة، فاستغرب؛ لقربي من 

ويرويها عنه مناولة – وهكذا في إجازته لي المرفقة –، فأجازه على هذا المعنى.

وكان أول لقاء له بالشيخ األلباني أول مرة عام 1382هـ، في رحلته األولى للحج، 
وزار الشيخ في رحلته إلى المغرب مرتين، وقرأ عليه أبواًبا من »السنن الكبری« للنسائي، 
وداعًيا  بفضله،  وسمع الكثير من فوائده وفتاويه، وال زال إلى وفاته – ♫ – الهًجا 

إلى منهجه في المعتقد والفقه.

)1( ليلة الجمعة 5 جمادى اآلخرة 1441هـ / 30 كانون الثاني 2020م.
)2( انظر »عمدة الرواين في تأريخ تطاوين« )3/ 43(.
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بيني وبني الشيخ – ♫ –:  •
استفدت منه كثيًرا في خدمتي لكتب الهاللي، فاعتمدت على عدة أصول لنشر »ديوانه«، 
وواحد منها عليها تصحيحات الشيخ أبي خبزة ♫ وحواشيه، وهي دقيقة ومهمة، وأثبتها 

في محالها في خدمتي للديوان المذكور، وكتب لي مقدمة حافلة له ♫.

وأرسل لي أيضا تصويباته على »الدعوة إلى الله«، حيث صّوب في أماكن متعددة منه، 
ونشرتها  فقط،  المغرب  بخص  أثبته  الذي  وجل  الهاللي،  يضبطها  لم  وحوادث  وأعالم 

أخيًرا عن دار اللؤلؤة بيروت – ورمزت لحواشيه بحرف )خ(.

وأرسل لي مبحثه عن الهاللي وكتابه »سبيل الرشاد« الذي وضعه في كتابه »معجم 
تفاسير القرآن الكريم« )300/2 – 304(، ووضعته في مطلع تحقيقي له.

 ♫ وكان  الهاللي«  »رسائل  كتابي  أودعتها  للهاللي،  رسائله  بعض  لي  وأرسل 
يقرأ في كتابي »رسائل الهاللي« )4 مجلدات(، لكتابة تقريظ له في مرض وفاته، ووعدني 

بذلك؛ لكنه مات قبل أن يتمه، وفرح كثيًرا بالكتاب، وكان يثني عليه ويمدحه.

عن  الله  فجزاه  قريًبا،  النور  وسترى  الهادية«  الهدية   « في  وقعت  أخطاء  لي  وأرسل 
العلم وأهله وطلبته خير الجزاء.

ما  ما تصح روايته عن شيوخه ومن ذكر معهم  وقد أجازني إجازة حافلة عامة بكل 
حوته أثباتهم وفهارسهم، وقد أرفقتها في آخر هذه المقالة.

مكتبته احلافلة:  •

يمتاز  وهو  وعجائب،  مخبأت  فيها  حافلة،  مكتبة  أويس  أبي  الشيخ  مجيزنا  للعالمة 
بالتواضع والجود والصدق، مع تديُّن متين، وتفاٍن في خدمة العلم وأهله وطلبته، ومعرفة 
قوية نادرة بأعالم العصر، والنسخ الخطية للكتب، أسأل الله أن يرحمه، وأن يدخله فسيح 

جناته، وأن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين آمين.

* * *



652

الدر الثمينالعددان: الخامس والعشرون والسادس والعشرون - ذو القعدة وذو الحجة 1440ـه



أبيات في العلامة الألباني

من نظم الشيخ أبو خبزة وبخط يده
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هيئة علماء المسلمين تنعي الشيخ )محمد بن الأمين بو خبزة( ♫

األمين  بن  )محمد  الشيخ  العراق  في  المسلمين  علماء  هيئة  في  العامة  األمانة  نعت 
بو خبزة(، من علماء المغرب المعروفين، الذي وافاه األجل يوم الخميس )5/جمادى 

اآلخرة/1441هـ – 2020/1/30م( عن عمر ناهز )86( عاًما.

في  )تطوان(  مدينة  في  ُولد   )♫( األمين  بن  محمد  الشيخ  أن  الهيئة  وبّينت 
المملكة المغربية عام 1932م، ودرس العلوم الشرعية على كبار العلماء في مدينته، ثم 
)المحدث،  بـ  فوصف  العلوم،  من  وتمكن  علمائها،  من  وأخذ  )فاس(  إلى  الرحال  شد 

والفقيه، والمؤرخ، والشاعر(.

وذكرت الهيئة ما ُعرف عن الشيخ )♫(؛ إذ كان معروًفا بمواقفه الوطنية ومعارضته 
للسياسات االستعمارية في بالد المغرب العربي في وقتها، وضّيق عليه كثيًرا بسبب هذه 
المواقف، ونشط الشيخ )♫( في العمل اإلعالمي، فأصدر عدة مجالت منها مجلة 
)أفكار الشباب( و)الحديقة( التي استمرت لخمسة أشهر، وجريدة )البرهان( التي صدر 
منها عدد واحد فقط، وكتب في عدة مجالت وصحف منها: مجلة )لسان البيان(، التي 

أصبح رئيًسا لتحريرها فيما بعد، ومجلة )النصر( و)النبراس( وجريدة )النور( وغيرها.

وعددت الهيئة الجهود العلمية للشيخ )♫(، فقد اكن له جهود علمية كبيرة في 
التدريس واإلجازة، وله طلبة كثيرون أخذوا عنه اإلجازة في العلوم والسيما علم الحديث، 
فضاًل عن التأليف والتحقيق، اللذين له فيهما أكثر من )30( كتاًبا، من أبرزها: )الشذرات 
سور  لبعض  تفسير  وهو   – التفسير  في  القدير  العلي  و)فتح  النبوية(  السيرة  في  الذهبية 
القرآن الكريم – ( و)النقد النزيه لكتاب تراث المغاربة في الحديث وعلومه( و)نظرات 
في تاريخ المذاهب اإلسالمية( و)مالمح من تاريخ علم الحديث بالمغرب(، و)تحقيق 
شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة البن أبي زيد القيرواني( و)تحقيق سراج المهتدين 

البن العربي المعافري(.

وابتهلت الهيئة إلى الله تعالى بأن يتقبل الشيخ )محمد بن األمين بو خبزة(، ويجزيه 
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خيًرا عن جهوده العلمية والتربوية والدعوية بالمغفرة والرحمة والرضوان، ويجعل علمه 
شاهًدا له ومناًرا، ويخلف للمغرب واألمة وطلبة العلم فيهما؛ علماء مخلصين يحفظون 

علوم الشريعة ويرفعون لواءها.



مناجاة بخط الشيخ ♫
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ين َنجْمُ تِّطاوِ

بدر العمراني

َأَحِد على  أْلِوي  ال  الطَّْرَف  الَكَمِدُأَقلُِّب  من  ُمْهتاًجا  ْمَع  الدَّ وَأْذِرُف 

لَوْجنتِِه أوشاالً  الخدَّ  به  ُمْحَتَشِدأْكوي  ِغبَّ  تناَمى  َوْجٍد  َفْرِط  ِمْن 

ُشُجنا بالَجوى  توالْت  َتْترى  َنَكِدأْحزاُن  في  األْنفاُس  بها  ظِالالً  ُتْرخي 

َعَسٍل في  أزَّ  ِوصاالً  َلَدْيها  َكبِِديَتْعنُو  في  َرقَّ  َكَسْهٍم  َقْلبي  َتْجتاُح 

َفَرًطا بالَهوى  َأْزرى  المشاعِر  واْرتاَع ِمْن َهْوِل ما َيْسري بِِه َجَسديَنْقُش 

َأَثٍر وال  َسْلوى  باِل  ضاَقْت  ُمْفَتِئِدَاألْرُض  ــرَّ  َح َفَيْشِفي  إلــْيــِه  أْدُنـــو 

َحَزنا الَحشا  في  أثارْت  َهْيِم(  اللُّ ُمْعَتَمِد)ُأمُّ  اللِه  ــوِل  َرُس لِِسْبِط  َخْطًفا 

َكَرما اْلُهدى  ُنوِر  على  صّلى  َعَدِدالله  وال  َحْصٍر  باِل  َنْفٌح  َهبَّ  ما 
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نا الدُّ في  َبْل  تِّطاويَن  َنْجُم  َشِد)بوُخْبَزٍة(  الرَّ َنَدى  في  َتساَمى  للعالميَن 

ُشْهَرتِِه َبْعَد  ُتراٍب  إِْلَف  َسنَِدَتْغُدُوُه  َعْن  َجلَّ  َفْرًدا  اْلِعْلِم  َحْلَبِة  في 

في اْلَفواِئِد  ُطاّلِب  ُجنَّة  كاَن  لُِمنَْتِشِدَقْد  إْكراًما  اْلَمعاِرِف  ــْذِل  َب

إذا لألناِم  تراءى  التُّراِث  َصَدِدَكْهَف  َعْن  غاَب  ى  ُمَعمَّ اْكتِشاُف  َعنَّ 

ُخِرَقْت بالبِلى  ِرقاٍق  َمواَت  ُمنَْسِرِدُيْحيي  َزيِّ  في  َنضاَرَتها  ُيْبدي 

ُمنَْبِسٌط التَّْحِقيُق  بِِه  َنْهًجا  لُِمنَْجِرِدفاْخَتطَّ  ــْرفــاٍن  ِع َطــرائــَق  َيــْزُهــو 

ُعُه ُيَرصِّ َخطٍّ  في  ُمْقَلَة(  )اْبَن  َيِدَبذَّ  بَِوْشِي  َتنْميًقا  حاِئِف  الصَّ على 

َتَقيََّلها بِأْسفاٍر  )الِجراِب(  ِغِدَنْوُر  الرَّ ــِه  َرْوِض في  َتْوِشَيٍة  ــاَر  أْزه

ُمْبَتِهًجا ْوِق  الشَّ َنديِم(  )ُنْقُل  َمَدِدواالُْنُس  في  الَوْصُف  أصاَخ  راَحَتْيِه  ِمْن 

مرابِِعِه في  بياًنا  أْذكى  ْعَر  اْلَغِرِدوالشِّ َشَدا  في  َقواٍف  َتَسلَّى  َحْرًفا 

بَِمْفَخِرِه تِْذكاًرا  المنابَِر  َنِديأّما  َخطيَب  ُتْعلي  بِأْدراِجها  َدْهًرا 

بَِفضا َيْزَدهي  َصداُه  َصْوُت  زاَل  ُمْشِهًدا َصَمديال  َحقٍّ  إِْشراَق  اْلَكْوِن  ِء 

ُنَكٍت إلى  أْثراها  ْرِس  الدَّ بُِمْسَتنَِدَمجالُِس  َفْصاًل  غواِمَضها  ــْروي  َت

نواِزُلها َتْعُرو  إذا  الفتاوى  ُمْجَتِهِدأْين  َفْهُم  لَِجالها  َينَْبِري  إْذ 

َمْيَسُمُه, والَخطُّ  َيْذُكُرُه,  ُمنَْفِرِداْلِفْقُه  ــدِّ  ِج بِِمثاٍل  اْلـــَورى  بْيَن 

َشماِئَلُه, زاَنْت  َمْكُرَمٍة  الَفنَِدأْخالُق  إلى  ْت  اْرَتــدَّ َوال  عنْها  َشذَّ  ما 

َفَما اْحتِساًبا  بِاْلَكْتِب  ُد  ُتَخلَّ لأَلَبِدِذْكًرا  اُء  ــرَّ ــَغ ال َمــكــاِرُمــُه  ــْت  ــَاَت م

بِه أُجوُد  ُنْصًحا  أْرَفُعها  بِاْلَبَرِدلّلِه  َيْجُلوُه  ِرًضا  عاِء  الدُّ ِخْلَص 

* * *
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ْكل وحُرقُة البُعد ُّ لَوعَةُ الث

نظمها تلميذه المحب العاثر د. نورالدين الحميدي اإلدريسي)1(

محمد  أويس  أبي  الشريف  الوراق  األديب  المسند  المحدث  العالمة  شيخنا  رثاء 
بوخبزة الحسني التِّطَّاْونِي ♫ وشمله بفضله وعفوه.

كانت بداية اإلفادة ومالزمة شيخنا العالمة المسند محمد بوخبزة ♫ ورضي عنه 
منذ سنة 2007 م – حين دراستي بكلية أصول الدين –، وخصني بمجلس في صباح كل 
القول  التتلمذ واإلفادة روابط ووشائج وزيارات، لبسط  جمعة في منزله، ثم أعقب هذا 
فيها مقام آخر، ولكن أقول: إن له الفضل بعد الله تعالى في كل ما بلغته ووصلت إليه. وقد 
فجعت بموته منتهى التفجع وأثكلني فقده وذهابه، وقد نظمت هذه القصيدة عسى تسفر 

عن بعض ما اعتلج الصدر واعتصر الفؤاد ومازج الحشا من فرط الوجد ولهيب الحزن.

فرحم الله شيخنا برحمته الواسعة وأسكنه فسيح الجنان ورزق أهله وتالميذه ومحبيه 
الصبر والسلوان.

بالَكَتِم األبصاِر  َلَمَح  َسجى  بالَبَكِمُحزٌن  ـــواَه  األف بناِئِحِه  َأْذَوى 

بصاِحبِِه ا  َحرًّ بناِدبِِه،  بالَبَسِمَدْمًعا  الُمِمضَّ  َجَن  الشَّ يعالُج 

َتْعِزيًة الَفْقِد  ُبَعْيد  مقاال  ُتَرِم؟يبدي  وإن  تحلو،  الدنيا  َبْعَدَك  هل 

ثاويًة األشجان  في  تطواَن  ــَرِمأبقيَت  والــضَّ بالشوِق  أفئدًة  أبكيَت 

وَتْكِرَمٍة إِيَفاٍء  ِخالََّن  َدِمأبقيَت  بغيِر  قتلى  والنوى  األسى  بين 

َمْكُرمًة األحياِء  في  أحييَت  ُمتَّ  الظَُّلِمإن  في  الحقِّ  ُنوَر  َأْبَقْيَت  ِغْبَت  إْن 

ساِكنَها ْكَت  حرَّ منابُرنا  َوَهِمهاذي  لذي  ــاَءْت  ض مناِئُرنا  هاذي 

قاطبًة ْسِل  الرُّ َخْيِر  ُسنََّة  ــَأِمأْحَيْيَت  َس بال  ا  الــَغــرَّ نَُن  السُّ ــَك  ديــداُن

)1( يوم 5 جمادى الثانية 1441هـ/ 31 يناير 2020م.
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َمَخاِرُجُه َتْقوى  َسنٍَد  إلى  َسَقِمتأوي  بال  للهادي  ُمُتونه  ُتــْعــَزى 

خاليًة الثَّرَّ  الحديث  ِعْلَم  فنُِميخلَّْفَت  أْحَيْيَتها،  ِقــَدًمــا  ــُه،  ــوُع ُرُب

باكيٌة واآلَثاُر  فالُكْتُب  ْيَت  َوَجِمولَّ في  واألَقالُم  فالطِّْرُس  ْيَت  ولَّ

َجَزٍل في  النَّْثِر  إماَم  قبُل  َسَدِموكنَت  في  األكواُن  سطرَت  إن  وكنَت 

أدبا أصدافه  من  رَّ  الدُّ َثِمفتنُثُر  باللَّ العيَن  ُيْغِري  الشعر  وتنظم 

َصنَْعَتَها أْحَيْيَت  مخطوطٌة  َدِمَتْبِكيَك  ــرَّ ال أسِفِل  من  جاِهَلَها  أبديَت 

ُنَسٍخ وفي  َنْسٍخ  في  ُعْمَرَك  ْيَت  بالنََّسِمَقضَّ جئَت  أن  لوال  َقَضْت،  كانْت 

ُيْؤلُِمَها َأْبِكيَك،  بأندلٍس  النَِّهِمُحْزًنا  َصبُّها  ــَت  وأن البعاُد  منَك 

َعاطَِلَها ْيَت  َحلَّ َخاِمَلَها،  األََمِمبعثَت  َواِضَح  َنْهًجا  بالِعْلِم  َشيَّْدَت 

ذخائرها غالي  َخِفَيْت  وقد  والَقَلِمُتْبِدي  بالَكْتِب  أغفالها  ْرَت  َشهَّ

مآثَِرُه تبكي  أندلٌس،  ُقَحِمَتْبِكيِه  في  األحزان  ُحَرِق  من  تزال  ال 

َمداِرُسُه ناَحْت  معاِهُدُه،  والَكِلِم؟بكْت  للِعْلِم  جرى  ماذا  تقول: 

، َقَضى َشَمِمقل: قد مضى عالُم الَغْرِب الَقِصيِّ حافٍِل  بَِمْجٍد  َمِليًّا  َنْحًبا 

َجَدًثا الثرى  بين  تحوي  تطوان  قد اْشَتَمْلَت على َمْحِض الُعَلى الَعظِِمأقبَر 

َسَعًة حافال  وِحْلما  ِعْلَما  َزَحٍمضمْمَت  بال  أتــراٌب  ْتُه  َضمَّ كيف  قل: 

مكاِرَمُه تْطِوي  مناقَبُه،  ُمْحَتِشِمتحوي  غيَر  ى  ُمَبكًّ عنا  ُتْخِفيه 

َشَجٍن من  الشيِخ  لقاِء  لذكرى  نِي – َكَرًما – بالُقْرِب والنَِّعِمأبكي  قد َخصَّ

ُمْغَتِرًبا الداَر  أتيُت  إذ  واَسنِي  الَكَرِمقد  في  ــذَّ  َب ِسنِّي  حداثِة  على 

وُيْبـ الجيوُب  منِّي  َفِرَغْت  إذا  ِشَيِمُيْعطِي  الَحْسنَا وفي  ِة  ُحلَّ العلَم في  ِدي 

َتْفَتُحُه الَباِب  حيَن  ُمَحيَّاك  َسَلٍمَأْفِدي  وفي  َأْمٍن  في  بالفتى  مرحًبا  يا 
ُمنًى بكلِّ  َغْمٌر  وأنا  ُمْقَتِحِمحَفْفَتنِي  العلِم  في  مبتدٌئ  يرجوه 

باأللمما عشُت َأْرثِيك – يا شيخنا – َأَسًفا ِشيَب  عيًشا  ِخالَفك  ــي  َأْرثِ
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َعَتِمأرثي العلوَم بَمْوِت الشيِخ قد ُنِقَصْت في  ْيِخ  الشَّ بغيِر  الفهوَم  أرثي 

َنَفَقْت قد  بالدين  متاجرًة  والِقَيِمأبكي  يِن  للدِّ ُنُموا  الذين  بين 

َعَبٍق في  كالريحاِن  خصالك  َعَدِمأبكي  َمْحٍو وفي  في  أضَحْت ِخالفَك 

لُكُم َضى  بالرِّ داٍع  أْلَهُج  ِعْشُت  َيِمما  كالدِّ الرحمِن  رحمُة  تغشاكُم 

َرَوافُِدها َتنُْمو  ِمنٌَن  والَخَدِموِرْدُفَها  الحوِر  بْيَن  الُخْلِد  وَجنَُّة 

َصَمًدا يا  وارفْعُه  له  واغفر  الَخَتِمفارحمه  وفي  بدًءا  ُيْرَتَجى  من  فأنت 

* * *
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آخر ما رواه الـكرسي

محمد األمين جوب/ الرباط)1(

إلى فقيد األمة العالم العالمة أبي أويس محمد األمين بوخبزة ♫..

انحَبَسا وَما  الواِدي  فِي  يهطُل  ْيِخ ِحيَن َعَلى الُكْرِسيِّ َقْد َجَلَساالَغْيُم  َكالشَّ

َيِدِه فِي  األَْوَراَق  َيْجَمُع  إِْذ  ْيِخ  ُمنَغِمَساَكالشَّ النُّوِر  بَِبْحِر  َيُعوَم  َحتَّى 

تِِه لِِهمَّ نَيا  الدُّ َيْتُرُك  إِْذ  ْيِخ  اْقَتَبَساَكالشَّ بِالُهَدى  َتَجلَّى  َقْد  بَِعْزِمِه 

الظَِّهيَرِة فِي ى فِي  َتَمشَّ ْيِخ ِحيَن  َرَساَكالشَّ حيَن  ْوِء  الضَّ مثَل  تِْطَواِن  ُرُبوِع 

َيِدِه فِي  المرَجاُن  َيْسَتْصِغُر  َلَبَساَوِحيَن  َما  اآلتيَن  َعلى  َفــكَّ  َوِحيَن 

َفًتى الباَِلِد  أقَصى  من  َيْأتِيِه  َوَمَساَوِحيَن  ُصْبِحِه  فِي  ِعلِمِه  ِمن  ُيْدنِيِه 

َنَعَساَقْد َكاَن ُيْسِقي َعَلى َجْدِب الُعُقوِل ِرًضى ــِه  ــَدانِ ُوْج فِي  الَوْبُل  َما  َكَأنَّ

ُمتَِّئًدا الَجْهِل  َثْوَب  َيْغِسُل  َلَمَساوَكاَن  بِالنََّدى  إالَّ  ْيُف  الضَّ َجاءُه  َما 

بِِوْجَهتِِه َتاَهْت  َساِئٌح  َجاَءُه  َهَمَساَما  إِن  التِّيُه  َفيُعوُد  ــَواِصــٌل  َب

َلَقْد الُفنُوِن  فِي  َغنِيًّا  َأْضَحى  اْلَتَمَساَوُمنُذ  ِعْلِمِه  فِي  لَِمن  َكاَة  الزَّ َأدَّى 

َجاِمَعٌة الِعْلِم  لُِهَواِة  األُُســَســاَفَبْيُتُه  َبــيَّــَن  ــْم  َك َفبَِها  ِعْلِميٌَّة 

َيْشَرُحُه الُقْرآِن  ُلَجِج  فِي  اْحَتَرَساَيُغوُص  َما  الِمْغَواِر  الَعالِم  ِة  بِِدقَّ

باَِل لِيَن  األَوَّ ِسْفَر  ُق  ُيَحقِّ َوانَبَجَساَيْمِضي  الَمْسُتوُر  َفَبَدا  َهـــَواَدٍة، 

َوِمن الباَِلِد  ُكلِّ  ِمن  النَّاُس  َخرَساَيُزوُرُه  ُكلََّما  َفُيْذِكي  الَخِليِج  َأْقَصى 

َمْكَتَبٌة َجنَبْيِه  َوفِي  َخِفيًفا  َهَوَساَيْمِشي  َقْد  ْحماِن  الرَّ بِِرَضى  َلِكنَُّه 

دْفَتِرِه َقْلِب  فِي  َجى  الدُّ ُبُدوُر  َيبَساَناَمْت  إن  الِعْلِم  ُغْصُن  َيْخَضرُّ  َوِمنُه 

.2020/02/05 )1(
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دُمُوعٌ عَلَى رَِحيِل مُْسنِدِ تِْطوَان

د. محمد الروكي)1(

َأْجَفانِي َبْيَن  َهاِمٌع  َوَدْمِعي  بَِأْحَزانِيَأُقوُل  َينُوُء  ــْرٌح  ج بِــِه  َوَقْلبِي 

َتَعاَهُدوا الِِحيَن  الصَّ الُعَلَماَء  ِخالَِّنَأَرى  ِعنَْد  َمْحُتوَمّة  ِرْحَلٍة  َعَلى 

َعالٍِم َبْعِد  ِمْن  َماَت  َقْد  َعالٍِم  َعْينَاِنَفَكْم  لَِذلَِك  َدْمعًا  ــْت  َذَرَف ــْم  َوَك

بَِلْهَفٍة إَِلْيِهْم  َيْمِشي  َذا  ُهَو  ــْطــَواِنَوَها  تِ َوُمــْســنـِـُد  ـــاَلٍف  َأْس َبِقيَُّة 

َنَفَحاتِِه ِمْن  الطُّالَِّب  َعَلى  َوِعــْرَفــاِنَأَفاَض  َوفِْكٍر  ــاَلٍق  َأْخ َوَينُْبوِع 

بِِعْلِمِه َتُفوُح  ُجلَّى  ُكُتٌب  بُِقْرآِنَلْه  َتِسيُل  اْلُفْصَحى  َغِة  َوبِاللُّ

َشاِمٌخ الِعْلِم  ِمَن  َصْرٌح  َأْرَكــاِنَوَتْحِقيُقُه  َأْسَمى  لِْلَمنُْقوِل  ُيَثبُِّت 

ٌر ُمَعطَّ َجِميٌل  ِشْعٌر  َلُه  ــاِنَأِديٌب  ــَه َوْل ــلُّ  ُك ــُه  َل َيْهُفو  بِنُْكَتتِِه 

ُيِحبُُّهْم الُعُلوِم  بُِطالَِّب  َأْفنَاِنَحِفيٌّ  َفْوَق  بِِهْم  َيْرَقى  اْن  َوَيْحِرُص 

َعِديَدٌة الَمْشِرقيِن  فِي  انِيَوِرْحاَلُتُه  الدَّ ْينَافُِسُه  الَقاِصي  َلَها  َيِسيُر 

َوَكثِيَرٌة َمْحُموَدٌة  ــاِنَوآَثاُرُه  ــَح َوَأْل ــْدٍو  ــَش بِ ِذْكـــَراُه  ْد  ُتَخلِّ

َخاَلِئٌق الَخافِِقيَن  فِي  َأْوَطــاِنَوُطالَُّبُه  ُكلِّ  فِي  الِعْلَم  َينُْشُروَن  َلٌه 

مودٌع ْمِس  الرَّ فِي  َوهَو  َربِّي  ــاِنَفَحيَّاُه  ــَم َوإِي ـــْدٍق  َوِص ــاٍر  ــَب إِْك َتِحيََّة 

ِجنَانِِه َأْعَلى  الِفْرَدْوَس  َوَأْقــراِنَوأْسَكنَُه  الِِحيَن  الصَّ الُعَلَماء  َمــَع 

* * *

)1( المدينة المنورة، 8 جمادى اآلخرة 1441هـ 2020/02/02م.
َغها العبد الفقير: أيوب بن سعيد فري، غفر الله له ولوالديه ومشايخه أجمعين. فرَّ
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جنازة الشيخ ♫
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